
 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ 

 

 

 

 

Kamila Šedivá 

 

 

Analýza úrovně finanční gramotnosti seniorů v Karlovarském kraji 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Praha 2013 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce:        PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, 

že tuto bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně, že v ní řádně cituji všechny 

použité prameny a literaturu a že tato práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského 

studia či k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

 

..................................        ........................................... 

Datum           podpis autorky 

 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Michalovi Šerákovi, Ph.D. za jeho 

trpělivost, cenné rady a podnětné připomínky při vedení mé bakalářské práce. 

  



4 
 

ABSTRAKT 

 Bakalářská práce se zabývá finanční gramotností a finančním vzdělávání seniorů. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je řešeno stáří a stárnutí, současná 

demografická situace v České republice i její možný budoucí vývoj. Kapitola je zaměřena 

také na změny, které přináší stáří a sociální a ekonomické důsledky stárnutí. Druhá kapitola 

je věnována edukaci seniorů, jejím specifikům a vybraným institucím, které zajišťují 

vzdělávání seniorů. Třetí kapitola je věnována finanční gramotnosti. Kapitola obsahuje mimo 

definici a vymezení finanční gramotnosti také dokumenty na mezinárodní i národní úrovni, 

které se věnují této problematice a výsledky výzkumů, které se zabývaly finanční 

gramotností občanů České republiky. Dále popisuje problematiku finanční gramotnosti 

seniorů a projekty, které jsou věnované její podpoře právě u této skupiny občanů. Empirická 

část je věnována šetření úrovně finanční gramotnosti seniorů v Karlovarském kraji. Cílem 

práce je analyzovat finanční gramotnost seniorů v Karlovarském kraji a přiblížit možnosti a 

aspekty vzdělávání seniorů v této oblasti. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

senior, vzdělávání seniorů, stáří, stárnutí, finanční gramotnost 
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ABSTRACT 

The bachelor thesis is studying the financial literacy and financial education of eldery 

adults. The thesis is devided into four chapters. In the first chapter we follow up with the 

elderhood and aging, current demografic situation in the Czech Republic and it´s possible 

progress in the future. This chapter is also focused on the changes brought by elderhood and 

social and economic consequences of aging. The second chapter is dedicated to education 

of older adults, to it´s specificities and to selected institutions that provide education to older 

adults. The third chapter is devoted to the financial literacy. It contains, besides the definition 

and demarcation of financial literacy, also documents at the international and national level, 

which deal with those issues and research which dealt with the financial literacy of citizens of 

the Czech Republic. Furthermore it describes the problems of financial literacy amongst 

eldery citizens and projects that are dedicated to its support specifically for this group of 

citizens. The empirical part is devoted to investigation of the level of financial literacy of older 

adults in the Karlovy Vary Region. The aim of the thesis is to analyze financial literacy of 

older adults in the Karlovy Vary Region and to zoom capabilities and aspects of their 

education in this field. 
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0 Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá vzděláváním seniorů v oblasti finanční gramotnosti a 

také úrovní finanční gramotnosti u této věkové kategorie občanů. 

Cílem práce je zjistit, jaká je úroveň finanční gramotnosti seniorů a jaké jsou možnosti 

vzdělávání v této oblasti. V práci je věnována pozornost demografické situaci v České 

republice, jejímu možnému vývoji a sociálním a ekonomickým důsledkům stáří. Své místo 

má v práci finanční gramotnost a její podpora mezinárodními i národními dokumenty. 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá stářím a 

stárnutím. V této kapitole je vymezená terminologie týkající se této oblasti. Dále je popsána 

současná demografická situace a její pravděpodobný vývoj, který má mimo jiné vliv např. na 

ekonomické důsledky stárnutí, nebo na budoucnost edukace seniorů. Pozornost je věnována 

změnám, které přináší stárnutí v oblasti fyzické, psychické a sociální. V kapitole jsou 

zmíněny i sociální a ekonomické důsledky stárnutí.  

Druhá kapitola se zaměřuje na edukaci seniorů, kterou se zabývá specifická vědní 

disciplína gerontagogika. V této kapitole jsou popsána specifika vzdělávání seniorů a jsou 

představeny vybrané instituce, které zajišťují edukaci seniorů. 

Finanční gramotností se zabývá třetí kapitola této práce. V této části je definována a 

vymezena finanční gramotnost. Dále je pozornost zaměřena na mezinárodní dokumenty 

týkající se finanční gramotnosti, zejména na dokumenty OECD a Evropské unie. Za 

nejdůležitější dokument, podporující finanční gramotnost a finanční vzdělávání v České 

republice, považuji Národní strategii finančního vzdělávání, proto je jí věnována pozornost 

také v této práci. Důležitým krokem v navrhování opatření pro zvyšování finanční 

gramotnosti je zjištění její aktuální úrovně u občanů. Proto také do své práce zahrnuji 

výsledky z měření finanční gramotnosti obyvatel České republiky a výsledky průzkumů 

k problematice finančního vzdělávání. Dále svou pozornost zaměřuji na seniory, jejich 

finanční situaci v současné době a na možnosti finančního vzdělávání, které jsou nabízeny 

právě této skupině občanů. 

Poslední částí bakalářské práce je vlastní šetření zaměřené na úroveň finanční 

gramotnosti seniorů v Karlovarském kraji a jejich zájem o vzdělávání se v této oblasti. 

Šetření je zaměřeno na vliv věku a vzdělání na úroveň finanční gramotnosti seniorů. Na 

základě výsledků šetření následují moje doporučení k oblasti finanční gramotnosti a 

vzdělávání seniorů. 
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Text vychází z odborné literatury, zejména z oblasti sociologie (Mühlpachr, Haškovcová) 

a psychologie (Vágnerová). V oblasti finanční gramotnosti vychází bakalářská práce zejména 

z dokumentů OECD a EU, z Národní strategie finančního vzdělávání a publikace 

Noveského.  

Téma bakalářské práce jsme si zvolila z toho důvodu, že finanční vzdělávání není tolik 

zaměřeno na seniory ve srovnání s ostatními věkovými skupinami. Senioři jsou častěji 

ohroženi chudobou. Finanční trh se velmi rychle rozvíjí, občané se potřebují v nabídce 

orientovat, aby byli schopní si pro sebe vybrat to nejlepší. Stále častěji se objevují různé 

podvodné a nevýhodné nabídky. I z tohoto důvodu je nutné, aby byli senioři finančně 

gramotní. 
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1 Stáří a stárnutí   

Stárnutí populace můžeme považovat za fenomén naší doby. Zejména v rozvinutých 

zemích přibývá občanů, kteří se dožívají vysokého věku. Proti tomuto jevu stojí nízká 

porodnost a ubývání lidí ve věku produktivním, proto společnost stárne. Spolu se změnami 

ve společnosti se mění také nahlížení na stáří. Problematické je, koho naše společnost 

považuje za starého a čím se stáří vyznačuje. 

1.1 Vymezení pojmů stáří, stárnutí a senior 

Existuje mnoho definic stáří, každá vědní disciplína má svoji vlastní. 

Z gerontologického pohledu definuje Pacovský (1990, s. 29) stáří takto: „Stáří je tedy 

poslední ontogenetickou vývojovou etapou. … Současně má stáří svá biologická specifika, 

která je zásadně odlišují od jiných vývojových stádií. … lze říci, že u většiny lidí probíhá 

biologické stárnutí v období 60–75 let věku, vlastní stáří nastupuje kolem 75 let. Výsledky 

gerontologického bádání…ukazují, že teprve po 75 letech lze u většiny populace zjistit 

specifickou fenomenologii stáří. … Není proto náhodou, že v lékařské praxi považujeme za 

starého člověka nad 75 let.“  

Stuart-Hamilton (2006, s. 24–25) konstatuje, že neexistuje žádný konkrétní bod, od 

kterého by se dalo označit člověka za starého. Za stáří považujeme období, kdy se u jedince 

objevují typické charakteristiky. Stárnutí rozděluje na primární (fyzické změny spojené 

s věkem), sekundární stárnutí (změny, které jsou očekávány ve větší míře, avšak nemusí 

k nim nezbytně dojít) a terciální stárnutí (rychlé a výrazné fyzické zhoršení bezprostředně 

před smrtí).  

Pacovský (1990, s. 33) konstatuje, že stárnutí je proces, který je ve většině případů 

disociovaný, dezintegrovaný a asynchronní. Na stárnutí můžeme nahlížet různými způsoby. 

Mühlpachr (2005, s. 16) uvádí dva přístupy ke stárnutí. Epidemiologický přístup popisuje 

stárnutí jako děj nahodilý, který je ovlivněn vnějšími vlivy a chorobami. Smrt stářím 

neexistuje, je jen smrt jako nehoda. Život může být dlouhý a kvalitní, záleží na tom, zda má 

jedinec optimální podmínky. 

Gerontologický přístup považuje stáří a stárnutí za něco nevyhnutelného, co je 

kódováno genetickou informací. Délka lidského života má určitou hranici, nad kterou se život 

neprodlouží i v případě, že máme optimální podmínky. Gerontologický přístup tedy připouští 

přirozenou smrt stářím. (Mühlpachr, 2005, s. 16)  
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Stáří je pozdní, přirozenou fází lidského života, během níž dochází k involučním 

změnám, které jsou spojeny se změnami v mnoha oblastech života. Vágnerová (2008, s. 

299) například popisuje stáří jako období, které přináší člověku nadhled, moudrost, pocit 

naplnění, relativní svobodu. Stáří má také svá negativa, člověku ubývá energie. S tímto 

pojetím stáří však nelze zcela souhlasit, některým lidem toto životní období nadhled, 

moudrost a pocit naplnění přináší, nelze to však tvrdit o všech lidech.  

Stáří můžeme rozdělit do několika typů podle různých kritérií. V této práci použiji 

typologii, kterou používá Mühlpachr (2005) a Haškovcová (2010). Stáří můžeme rozdělit na 

biologické, sociální, kalendářní (chronologické) a psychologické.  

Biologické stáří je označení konkrétní míry involučních změn u člověka. Tyto 

involuční změny probíhají u každého jedince odlišně, záleží na mnoha různých činitelích, 

kterými jsou genetické dispozice, životní styl, zaměstnání, životní prostředí, ve kterém se 

člověk po většinu svého života pohyboval aj. Involuční změny se projevují v oblasti fyzické, 

psychické a sociální. Blíže budou specifikovány v kapitole 1.4 Změny v seniorském věku.  

Sociální stáří Haškovcová (2010) označuje jako měnící se životní styl člověka. 

Sociální stáří postihuje proměnu sociálních rolí jedince. Se stářím se pojí mnoho stereotypů. 

Společnost očekává, že se staří lidé budou určitým způsobem chovat. Haškovcová (2010) 

popisuje několik mýtů o stáří, které ve společnosti převládají, např. mýtus homogenity. Lidé 

si mylně představují, že od určitého okamžiku (většinou od odchodu do důchodu), jsou 

všichni senioři stejní a mají stejné potřeby. Ve společnosti jsou zakořeněné stereotypy o tom, 

jak by měl starý člověk vypadat, jak by se měl oblékat, chovat, jaké by měl mít zájmy a další. 

Dále autorka popisuje mýtus neužitečného času, který je ve společnosti silně zakořeněný. 

Převládá představa, že senior má mnoho volného času, ve kterém „nic nedělá“ a mladší 

člověk na rozdíl od seniora čas využívá užitečně a pracuje. Rabušic a Vidovičová (2003, s. 

11–12) zkoumali faktory, které určují, že člověka společnost považuje za starého. 

Respondenti měli vybrat tři ukazatele.  Z výzkumu vyplynulo, že nejčastějšími faktory, na 

jejichž základě respondenti vnímají člověka jako starého, jsou fyzický stav (73 %), dále věk 

(56 %), ztráta duševní svěžesti (52 %) a ztráta autonomie (51 %).  Méně zastoupeny byly 

faktory přizpůsobení se změnám (23 %), odchod do důchodu (18 %), potíže s řešením 

problémů (17 %) a narození vnoučete (3 %).   

Kalendářní stáří je vymezeno dosažením určitého věku, pro který jsou 

charakteristické involuční změny. Kalendářní věk se uplatňuje pro svou jednoznačnost, 

jednoduchost určení a lehkost komparace. Hranice kalendářního stáří je určena dle počtu 

seniorů ve společnosti. Tato hranice se v průběhu dějin měnila. Hranice stáří je odlišná 

v rozvojových a vyspělých zemích v závislosti zejména na věku dožití jejich občanů. 
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V rozvojových zemích mají lidé horší životní podmínky, práce je zde většinou manuální a 

těžká. Zdravotní péče není na takové úrovní jako v zemích vyspělých, také si ji nemůže 

každý dovolit. Z těchto důvodů je hranice stáří v těchto zemích snížena. Hranice toho, koho 

můžeme považovat za seniora je vymezena Světovou zdravotnickou organizací 

v hospodářsky vyspělých zemích na 65 let (World Health Organization, 2013).  

Psychologické stáří člověka je ovlivněno tím, jak subjektivně jedinec vnímá svůj věk. 

Velmi důležité je, jak se člověk sám cítí a jaké je jeho sebevědomí. Je určitou věkovou 

preferencí člověka samotného. Kozáková a Müller (2006, s. 13) uvádějí, že se subjektivní 

stáří projevuje v názorech, postojích a činech člověka a nemusím být v souladu s reálnými 

možnostmi člověka v seniorském věku. 

 Člověka, který se nachází v životní etapě stáří, označujeme jako seniora. Přesné 

vymezení toho, koho můžeme za seniora označit, je velmi problematické. Haškovcová 

(2010) zdůrazňuje, že člověk stárne již od svého narození a u každého člověka probíhá tento 

proces jinak. O skutečném stáří podle autorky můžeme mluvit od 75 let věku jedince. Jak 

bylo uvedeno v předchozích odstavcích, Světová zdravotnická organizace se přiklání ve 

vyspělých zemích k označení člověka za seniora ve věku 65 let. V rozvojových zemích je za 

seniora označován člověk, který dosáhl věku 60 let. Vymezení seniorského věku se stále 

mění postupem času, jelikož se lidský život stále prodlužuje.  

Mimo termínu senior se také používají jiná označení jako „geront“, „důchodce“, 

„stařík“, či „babička a dědeček“. Tyto pojmy jsou používány zcela běžně, nejen v komunikaci 

mezi lidmi ale také v médiích. Jak uvádí Říčan (2004, s. 332), pojem geront pochází 

z řeckého slova gerón, které znamená starý muž. Z tohoto slova jsou odvozeny také názvy 

věd, které se zabývají stářím a seniory jako např. geriatrie či gerontologie. Označení senior 

pochází z latinského slova senex, z tohoto slova jsou odvozeny zejména lékařské pojmy jako 

senilita či senium. Janiš (Ondráková, Tauchmanová, Janiš aj., 2012, s. 12-13) upozorňuje na 

pojem senior v anglickém jazyce, ve kterém je chápán zejména jako někdo zkušenější či 

služebně starší. Pro označení starého člověka používá angličtina výraz „older adult“ nebo 

„elderly“.  

1.2  Demografická situace a její vývoj  

 Podle posledních údajů Českého statistického úřadu žilo v roce 2011 v České 

republice 16,2% osob starších 65 let. (ČSÚ, 2013a) Naše populace stárne a tento jev 

můžeme pozorovat už několik let. Podle publikace Českého statistického úřadu od roku 2002 

do roku 2011 zestárla česká populace o 1,7 let a stárnutí bude podle prognóz neustále 

pokračovat. Naděje na dožití v roce 2012 byla u mužů 75 let a u žen 80,9 let (ČSÚ, 2013b). 

Podle prognózy Burcina a Kučery (2010) se v roce 2050 naděje na dožití posune u mužů na 
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80,62 let, u žen na 85,53 let. V roce 2070 by se hranice měla dostat u mužů na 84,85 let a u 

žen na 88,92 let. 

 Stárnutí populace má několik příčin. Jak ve svém článku připomíná Rychtaříková 

(2011), budoucí složení obyvatelstva závisí na věkové skladbě obyvatelstva současného. 

Hlavními faktory, které ovlivňují stárnutí obyvatelstva, jsou změny porodnosti, změny 

úmrtnosti ve starším věku a míra migrace. Z vývoje počtu živě narozených dětí za 20. století 

můžeme říci, že všeobecně klesá porodnost žen (Demografie, 2013). V roce 2012 byla 

porodnost žen v České republice 1, 45 dítěte na jednu ženu (ČSÚ, 2013b). Tento klesající 

trend bude nadále pokračovat, neboť jsou v plodném věku ženy z méně početných ročníků. 

Zároveň se prodlužuje lidský věk a do důchodového věku přichází a budou přicházet 

početně silné poválečné ročníky.  

 Prognóza Burcina a Kučery (2010), která se zabývá populačním vývojem v období let 

2008–2070, se snaží ukázat, jak může populace v průběhu několika desetiletí vypadat. 

Podle této prognózy by měl růst celkový počet obyvatel, a to zejména díky migraci obyvatel a 

prodlužování lidského života. Přirozený přírůstek obyvatel se bude měnit v závislosti na 

velikosti generace žen, které budou v plodném věku, nicméně přirozený přírůstek obyvatel 

by se neměl dramaticky měnit.  

 V období let 2008–2070 může dojít k zásadním změnám ve složení obyvatel. Počet 

dětí do 15 let se v roce 2008 pohyboval kolem 16,3 %, po roce 2020 může tento počet 

poklenout na 14,1 % a do roku 2070 by měl oscilovat okolo 15 %. Výrazné změny by mohly 

nastat zejména v počtu obyvatel v produktivním a postproduktivním věku. Obyvatelé 

v produktivním věku mohou být nejpočetnější v roce 2032, kdy budou představovat 62,5 % 

celkového počtu obyvatel, avšak v roce 2040 dosáhne počet obyvatel v produktivním věku 

hranice 60 % a po roce 2055 až do roku 2070 se jejich bude pohybovat okolo 55–57 %. 

(Burcin, Kučera, 2010) 

 Počet obyvatel v postproduktivním věku by mohl podle prognózy neustále narůstat, a 

to zejména z důvodu prodlužování lidského života. Významná by mohla být početní převaha 

starších osob nad dětmi, tedy tzv. index stáří. V roce 2008 připadaly na tři osoby starší 60 let 

méně než dvě děti do 15 let. Mezi lety 2040–2070 budou na pět osob starších 60 let připadat 

už jen o málo více než dvě děti. (Burcin, Kučera, 2010) 

 Měnit se může také poměr osob v produktivním a postproduktivním věku. V roce 

2008 na jednoho občana nad 60 let připadaly tři osoby v produktivním věku. V průběhu 

příštích 40 let by se tento počet měl změnit tak, že na jednoho občana nad 60 let budou 

připadat méně než dva lidé ve věku 15–59 let. (Burcin, Kučera, 2010)  
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 Jednoznačným rysem v populačním vývoji České republiky bude progresivní stárnutí 

obyvatel. Skupina obyvatel nad 65 let se tedy bude neustále rozrůstat. Nejvýraznější nárůst 

obyvatel můžeme očekávat ve skupině nejstarších občanů nad 85 let. V roce 2008 žilo 

v České republice 136 tisíc občanů nad 85 let, podle prognózy by v roce 2037 měla tato 

skupina čítat na 500 tisíc osob a ke konci prognózy v roce 2070 by občanů nad 85 let mělo 

žít 913 tisíc. (Burcin, Kučera, 2010) 

1.3 Periodizace stáří 

Lidský život rozděluje sociální periodizace do tří, respektive čtyř období, tzv. věků. Tato 

diferenciace se začala objevovat v ekonomické literatuře (Haškovcová, 2010).  Jako první 

věk je označováno období dětství a mládí. Jedinec se v této životní etapě vyvíjí, socializuje a 

připravuje se na svou budoucí profesi.  

Druhý věk, který je též označován jako produktivní, je období dospělosti. V tomto 

období je jedinec produktivní ve všech oblastech života, tj. v biologické, sociální, pracovní 

oblasti.  

Třetí věk je označován jako postproduktivní. Jedná se o období života, kdy člověk 

odchází do penze a přestává být ekonomicky aktivní. Objevuje se u něj úbytek fyzických sil a 

různé nemoci. Senior je v tomto období však soběstačný. Označení této životní etapy jako 

postproduktivní může vést k představám o stáří jako období, kdy již člověku ubývá sil a nic 

neprodukuje, přesto to tak být nemusí. Takové zobrazení třetího věku vede ke stereotypizaci 

stáří ve společnosti. 

Jako čtvrtý věk bývá označena fáze závislosti, kdy senior již není schopný se sám o 

sebe postarat a je odkázán na péči ostatních. Tato fáze ale nepřichází u všech lidí. Může tak 

vzniknout mylná představa, že jde o životní fázi, která je stejně zákonitá jako tři předchozí. 

To však odporuje koncepci úspěšného stárnutí.  

Podle kalendářního věku je stáří vymezeno dosažením určitého věku, od něhož se 

začínají obvykle nápadně objevovat involuční změny (Mühlpachr, 2005, 20-21). Kalendářní 

věk můžeme dále rozdělit do specifičtěji vymezených úseků. Členění věku má význam pro 

odhad potřeb i rizik jednotlivých věkových kategorií. V současnosti se uplatňuje členění 

dospělosti, které doporučila Světová zdravotnická organizace. Označuje věk od 15 do 29 let 

jako postpubescenci a mecítmu, věk od 30 do 49 let jako aditivum. Pro období od 50 do 74 

let používá označení senescence, počínající nebo časné stáří. O období 75 až 89 let 

můžeme mluvit jako o kmetství, seniu nebo vlastním stáří, období nad 90 let označujeme 

jako patriarchum či dlouhověkost. 
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Ve věku 65 až 74 let jsou lidé také označování jako mladí senioři. V tomto období se 

senioři sžívají s penzí a věnují se svým zájmům. Jako staří senioři je označována skupina 

občanů ve věku 75 až 84 let. V tomto období většinou nastávají u seniorů změny zdravotní, 

kdy se projevují nemoci spojené se stářím. O jedincích nad 85 let mluvíme jako o velmi 

starých seniorech. V této fázi lidského života se stává důležitou hlavně soběstačnost seniora. 

Pokročilý věk nazýváme dlouhověkostí. Takto je většinou označován věk nad 90 let, kterého 

se dožívá stále více lidí, mimo jiné díky zlepšení zdravotnické péče a příznivějším životním 

podmínkám. (Mühlpachr, 2005, str. 16 – 18) 

Jiní autoři jako například Petřková a Čornaničová (2004) se přiklánějí k počátku stáří 

v 60 letech. Stáří autorky dělí do třech etap, kterými jsou rané stáří (od 60 do 74 let), vlastní 

stáří (od 75 do 89 let) a dlouhověkost (90 a více let).  

Také Vágnerová (2008) člení stáří na dvě etapy. První etapu nazývá obdobím raného 

stáří (od 60 do 75 let), druhou fázi označuje jako období pravého stáří (75 a více let). 

Závěrečnou fází stáří je umírání a smrt. V současnosti se mladší generace setkává 

v nižší míře se stářím a umíráním, než tomu bylo v minulosti. Jak uvádí Mühlpachr (2005, s. 

19), na konci 19. století byla úmrtnost dětí do pěti let více než poloviční a stáří se dožilo jen 

6 % populace. Smrt a umírání jsou dnes odsunuty na okraj vědomí společnosti a jsou často 

tabuizovány. Lidé již neumírají doma se svými blízkými, ale často v nemocnicích či 

specializovaných zařízeních pro seniory. 

Za příčinu nuance v počátku datování stáří pokládám to, že u každého člověka je 

stárnutí individuálním procesem. Všechny změny, které stáří přináší, se u každého projevují 

v jiný čas. Je proto těžké určit zcela jednoznačně, kdy a podle čeho někoho označit za 

seniora.  

1.4    Změny v seniorském věku 

Ve stáří dochází k mnoha změnám v různých oblastech života, zejména v oblasti 

fyzické, psychické a socioekonomické (Ondráková, Tauchmanová, Janiš aj., 2012, s. 18).  

Fyzických involučních změn a chronických nemocí spolu s věkem přibývá a jsou 

zřetelnější zejména v období sénia. U každého člověka tyto změny probíhají individuálně. 

Jak uvádí Vágnerová (2008, s. 311), vliv na fyzickou involuci mají dva faktory. Prvním 

faktorem jsou genetické dispozice člověka, kdy v naší DNA máme zakódován začátek i 

průběh stárnutí a pravděpodobnou délku života. Druhým faktorem jsou vnější vlivy, tedy to, 

jaký je náš životní styl, jakou práci jsme vykonávali, nebo prostředí, ve kterém žijeme.  
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Typickým znakem stáří je polymorbidita. Pacovský (1990, s. 67) polymorbiditu 

definuje jako výskyt několika chorob u téhož jedince současně. Počet diagnóz roste s věkem. 

U seniorů se zejména objevují choroby kardiovaskulární, ateroskleróza, choroby pohybového 

aparátu, choroby dýchacího ústrojí, cukrovka nebo onemocnění jater a žlučníku. Nemoci ve 

stáří mohou být akutní i dlouhodobé. Topinková (2008) uvádí, že až dvě třetiny všech 

seniorů prodělají akutní zdravotní příhodu (srdeční příhoda, akutní infekce dýchacích cest, 

kloubní problémy, úrazy a další) a až 20 % z nich je v průběhu jednoho roku kvůli této 

příhodě hospitalizováno. Podle autorky trpí 90 % lidí nad 70 let jednou až dvěma chronickými 

nemocemi. Senioři nad 80 let průměrně mají až 4 dlouhodobé nemoci.  

Pro stáří jsou zcela typické změny smyslů. Ze všech smyslů se nejvíce zhoršuje zrak 

a sluch. U zraku se zhoršuje akomodace, ostrost vidění, vnímání barev a zmenšuje se zorné 

pole. Kozáková a Müller (2006, s. 12) uvádějí, že nejčastěji se u seniorů objevuje 

presbyopie, což je oční vada, která se projevuje ve stáří v důsledku degenerace materiálu 

čočky. Spolu s presbyopií se u 30 % seniorů objevuje šedý zákal. Senioři se potýkají často 

s nedoslýchavostí, hůře vnímají zvuk o vysoké frekvenci, objevuje se také zvonění v uších aj. 

(Ondráková, Tauchmanová, Janiš aj., 2012, s. 19) Ve vzdělávání seniorů je důležité brát na 

zřetel tyto smyslové změny, lektor by měl proto výuku přizpůsobit. Mění se i ostatní smysly. 

Chuť je kvalitativně ovlivněna úbytkem chuťových pohárků, hmat může být po 50. roce lehce 

otupený. Kozáková a Müller (2006, s. 12) dodávají, že se u osob starších 50 let zvyšuje práh 

bolesti. Proto se zvyšuje také pravděpodobnost, že bolest včas neupozorní na onemocnění, 

kterému nebude včas věnována pozornost.   

S fyzickými změnami se částečně pojí také sociální změny. Sýkorová (Sýkorová, 

Chytil, 2004, s. 94) konstatuje, že stáří provázejí změny, které mohou výrazně narušit 

autonomii jednice více než v ostatních životních etapách. Senioři se v důsledku vážných 

nemocí, nebo nepříznivé životní situace mohou stát zcela závislí na pomoci jiných lidí. 

Výzkum, který provedla Sýkorová (2007) ukazuje, že autonomie je pro seniory velmi důležitá. 

Z výzkumu vyplynulo, že je pro seniory důležité umět se o sebe postarat, nebýt závislý na 

pomoci druhých, či být jim za pomoc zavázán a nechtějí druhé zatěžovat (Sýkorová, 2007). 

Psychická involuce probíhá u každého člověka zcela specificky. Objevují se však 

změny, které jsou ve stáří typické. Jak uvádí Vágnerová (2008, s. 315), psychické změny u 

seniorů můžeme rozdělit na změny biologicky podmíněné a psychosociálně podmíněné. 

Biologicky podmíněné změny mohou být pouhým projevem stárnutí, které můžeme 

považovat za normální. Jedná se zejména o celkové zpomalení, horší zapamatování a 

vybavování aj. Může jít ale také o příznaky psychických chorob, které v období sénia vznikají 

častěji než v ostatních obdobích. 
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Pacovský (1990, s. 39) zdůrazňuje, že se ve stáří kvalitativně nemění struktura 

osobnosti člověka. Charakteristické osobnostní rysy jsou více nebo naopak méně intenzivní. 

Člověk ve stáří karikuje svojí povahu. V séniu se objevují změny psychických kvalit 

regresivního charakteru. Dochází ke zpomalení psychomotorického tempa, které se 

projevuje v zátěžových situacích, např. při složitějším jednání nebo ve stresových situacích. 

Situace a úkoly řeší senior pomaleji, klade ale větší důraz na jejich precizní splnění. Změny 

ve stáří nesměřují vždy jen k horšímu. U seniorů se často zvyšuje vytrvalost a trpělivost. 

Staří lidé jsou také stálejší ve svých názorech a vztazích. Ve vlastním jednání jsou opatrnější 

a obezřetnější.  

 Ve stáří se častěji vyskytují různé neurózy, psychosomatické poruchy a objevuje se 

stařecká demence. Ubývá rozumových schopností, např. u Alzheimerovy choroby dochází u 

člověka ke změnám osobnosti a chování. S věkem přibývá také depresí, které se mohou 

objevit jako reakce na ztrátu blízké osoby, změnu bydliště, při nemocech, které pacienta 

vyčerpávají a trpí při nich bolestmi atd. Spolu s věkem také přibývá suicidií, které se více 

vyskytují u mužů než u žen. Ženy mají však více suicidálních pokusů. (Říčan, 2004, s. 342)  

Změny kognitivních funkcí jsou ve vzdělávání seniorů velmi důležitým tématem. Jak 

bylo uvedeno výše, myšlení seniorů se zpomaluje, déle jim trvá, než zpracují informace a 

zhoršuje se také jejich pozornost. Zpomaluje se přesouvání pozornosti z jednoho podnětu na 

jiný. Vykonávání dvou činností zároveň jim dělá problémy. U seniorů se zhoršuje také 

rozlišování podstatných informací. (Vágnerová, 2008, s. 321) 

 Stárnutí negativně ovlivňuje také paměť. Vliv na paměť mají různé faktory, např. 

úroveň vzdělání, rozumové schopnosti, míra užívání paměti a další. Můžeme předpokládat, 

že člověk s vyšším vzděláním má paměť více trénovanou a je s ní zvyklý více pracovat. Jak 

uvádí Vágnerová (2008), krátkodobá paměť se u seniorů zhoršuje. Navíc ubývá schopnosti 

zapamatovat si více informací. Pro seniory bývá problém eliminovat zbytečné a rušivé 

informace. Problémem je také uchovávání nových informací, které nedokážou zpracovat 

rychle a kvalitně, proto dochází ke ztrátě takových informací, či k jejich zkreslení. U 

dlouhodobé paměti také dochází ke změnám. U seniorů narůstají tzv. reminiscence, což jsou 

vzpomínky z dávné minulosti, o jejichž vybavení se člověk ani nesnažil. To je zapříčiněno 

tím, že v mládí si člověk uchovává různé vzpomínky, které jsou pro něj důležité a formují 

jeho osobnost, proto se k nim senioři vracejí. (Vágnerová, 2008, s. 325) Sémantická paměť, 

která zahrnuje obecné znalosti a vědomosti se u seniorů významně nemění. 

 Vágnerová (2008, s. 238) popisuje také změny inteligence v období stáří. Inteligence 

krystalická, tj. obecné znalosti se nijak zásadně nemění. Fluidní inteligenci, kterou můžeme 

označit jako důvtip a schopnost řešit problémy, postihuje výraznější úbytek.  
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Kvalita života seniorů má svůj vliv na průběh stáří. Čornaničová (Sýkorová, Chytil, 

2004, s. 149-151) rozděluje kvalitu života do pěti oblastí podle WHO, kterými jsou tělesné 

zdraví a nezávislost, psychické funkce, sociální vztahy a prostředí. První oblastí kvality života 

je zdraví a úroveň nezávislosti. Kvalitu života zde určují indikátory, jakými jsou energie a 

únava, diskomfort, spánek, mobilita. Tato oblast kvality života se u seniorů zlepšuje. 

Zejména díky pokroku medicíny lze plno dříve smrtelných onemocnění či úrazů vyléčit, 

onemocněním se předchází preventivními opatřeními. Kvalita života v oblasti psychických 

funkcí je u každého seniora velmi individuální. Záleží na tom, jak člověk hodnotí sám sebe, 

jaké emoce zažívá, a další. Také kvalita života v oblasti vztahů je u seniorů různá, záleží na 

tom, jaké má sociální vztahy se svým okolím, obzvlášť se svojí rodinou. Prostředí, ve kterém 

senioři žijí, má velký vliv na průběh jejich stáří. Jedním z indikátorů kvality života v oblasti 

prostředí jsou finanční zdroje, aby si mohli senioři zařídit bezpečné bydlení, které bude 

přizpůsobené jejich potřebám. Mezi indikátory kvality života v oblasti prostředí patří také 

zdravotní a sociální péče, možnost participace na volnočasových a rekreačních aktivitách, 

nebo přístup k získávání informací a kompetencí. Tyto oblasti se také zlepšují. V současné 

době mají senioři stále více možností, jak aktivně využít svůj volný čas. Mají také více 

možností ke vzdělávání. 

1.5 Sociální a ekonomické důsledky stárnutí 

 Senioři jsou skupinou, které hrozí mnoho rizik sociálních i ekonomických.  Senioři 

jsou ohroženi relativní chudobou, což je stav, kdy jedinec může své potřeby uspokojovat na 

výrazně nižší úrovni než je průměrná úroveň u ostatního obyvatelstva. Relativní chudobou 

jsou senioři zejména ohroženi po odchodu do starobního důchodu, kdy se důchod stane 

jejich jediným příjmem. V oblasti sociální je důležitým mezníkem právě odchod do penze, 

kdy člověk přichází o kontakt se svými spolupracovníky a mění se jeho sociální status. Blíže 

je tato problematika popsána v kapitole 3.5 Senioři a finanční gramotnost.  

 Pro seniory je důležitý sociální kontakt. Jsou však skupinou, která je nejvíce ohrožena 

osamělostí a segregací. Osamělost seniorů je způsobena zejména ovdověním, tento 

problém se týká hlavně žen. V České republice žije v jednočlenné domácnosti 58,9 % žen 

nad 65 let, mužů žijících o samotě je v ČR 25,4 % (ČSÚ, 2012a).  Dnes jsou také méně 

obvyklé vícegenerační rodiny, které by žily společně. Senioři jsou tak v kontaktu se svou 

rodinou málo, často žijí sami v zařízení pro seniory. Haškovcová (2010) uvádí, že je 

ubytovací kapacita v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem zajištěna 

pro 3,25 % populace starší 65 let. Dále dodává, že se o rezidenční sociální služby uchází 3 –

 4 % seniorů, z nichž někteří se přihlašují do více zařízení, aby měli jistotu ubytování. Z toho 

vyplývá, že by měla být poptávka uspokojena.  
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Stáří a stárnutí současnou společností vnímáno různými způsoby. Jak uvádí 

Vágnerová (2008, s. 308), ve společnosti převládá negativní a odmítavý postoj ke stáří. 

V dnešní době je kladen velký důraz na výkon a atributy mládí. Tento postoj je ovlivněn také 

médii. Stáří je chápáno jako období, kdy člověku ubývá sil nejen fyzických, ale i psychických, 

kdy člověk ztrácí výkonnost a chátrá. Tento postoj ke stáří může být ovlivněn také tím, že 

v současnosti není zvykem, že rodiny žijí pohromadě spolu se svými prarodiči. Kult mládí 

v lidech může posílit strach ze svého vlastního stárnutí. 

 V souvislosti s postojem ke stáří můžeme mluvit o ageismu. Vidovićová (2005, s. 6) 

definuje ageismus takto: „Ageismus je ideologie založená na sdíleném přesvědčené o 

kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází lidského životního cyklu manifestovaná skrze proces 

systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě 

jejich chronologického věku“. Ageismus je nejčastěji spojován právě v souvislosti 

s diskriminací starých lidí. Jak uvádí Vágnerová (2008, s. 309), ageismus generalizuje 

všechny seniory a považuje je za méněcenné, nekompetentní. Od starých lidí se nic 

neočekává, je jim přiřazen nízký sociální status. Seniory se snaží izolovat, aby nepřekáželi a 

nezdržovali.  Jak konstatuje Šerák (2009b, s. 8), negativní vztah mladší generace k seniorům 

může být způsoben také životním stylem moderní společnosti, která je zaměřena na výkon a 

úspěch.   

 Stárnutí populace s sebou přináší ekonomické důsledky. Fiala a Langhamrová (2010) 

za dva největší ekonomické důsledky stárnutí populace považují rostoucí finanční zatížení 

systému důchodového zabezpečení a systému zdravotní péče. Jejich projekce vychází 

z předpokladu, že se nezmění současná právní úprava, která se týká systému důchodové a 

zdravotní péče. V roce 2010 se pohybovala částka vyplácených důchodů na úrovní 80 % 

částky vybrané na odvodech na důchodové pojištění. Po roce 2030 by tato částka překročila 

100 % částky vybraného pojistného. V roce 2060 by potřebná částka k pokrytí vyplacení 

důchodů převyšovala úhrn vybraného pojistného o 60 %. Fiala a Langhamrová (2010) také 

konstatují, že důsledkem zvyšování počtu seniorů v populaci se zvýší náklady na financování 

zdravotní péče.  

Z výsledků prognózy Burcina a Kučery (2010), která byla uvedena v kapitole 1.2 

Demografická situace a její vývoj, vyplývá, že největším problémem v příštích desetiletích 

bude právě stárnutí obyvatelstva a rozrůstání skupiny nejstarších občanů. Také změny 

podílu mezi obyvateli v produktivním a postproduktivním věku budou přestavovat problém, 

jelikož se bude neustále zmenšovat počet lidí, kteří budou přispívat na důchody seniorů. 

Považuji tedy za nutné, aby se stát zaměřil na svou sociální politiku, důchodový systém a 

zdravotní politiku. Je nutné, aby byli senioři co nejdéle aktivní a měli vysokou finanční 
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gramotnost. Nejen aby byli schopni se na stáří finančně zajistit, ale také aby dokázali 

efektivně hospodařit se svými financemi. 

Můžeme postřehnout i pozitivní pokroky v sociální skupině seniorů. V současné době 

jsou senioři aktivnější, než jak tomu bylo u předchozích generací. Mají více zájmů, zlepšuje 

se jejich finanční zabezpečení a každá další generace má i vyšší vzdělání a profesní úroveň 

ve srovnání s předchozí. (Šerák, 2009b, s. 8)  

 Senioři jsou velmi heterogenní skupinou, která má společnosti rozhodně co 

nabídnout. Senioři mají rozsáhlé životní zkušenosti, které mohou předat mladším generacím. 

Příkladem mohou být jejich pracovní zkušenosti, které získali během svého života. Ty mohou 

být pro zaměstnavatele přínosem.  

 Generace starších občanů se neustále rozrůstá a má své specifické potřeby. To 

může být příležitost pro podnikatele, pro které se senioři mohou stát zajímavou 

spotřebitelskou skupinou. Jak uvádí Haškovcová (2010), dnes běžně funguje tzv. 

gerontoprůmysl, jehož cílovou skupinou jsou senioři. V roce 2008 byla mediální agenturou 

OMD Czech a výzkumnou institucí Opinion Windows provedena marketingová studie 

zaměřená na generaci starší 50 let s názvem 50+ UFO přehlížená generace. Tato studie 

zkoumala potřeby, chování, postoje a názory občanů starších 50 let i jejich chování na trhu. 

Ze závěrů studie vyplývá, že senioři budou i do budoucna velmi zajímavou spotřebitelskou 

skupinou, jelikož stárnou stále náročnější ročníky spotřebitelů, které jsou zvyklé na vysoké 

životní standardy. (Haškovcová, 2010)   
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2  Edukace seniorů 

 V dnešní době plné změn je učení se po celý život důležité. Jak je popsáno 

v dokumentu Strategie celoživotního učení ČR (2007), celoživotní učení je koncept, který 

chápe všechny možnosti učení (tradiční ve vzdělávacích institucích i mimo ně) jako jeden 

propojený celek. Vzdělávání představuje jako nepřerušenou kontinuitu od počátku lidského 

života do jeho konce. Základnou je kvalitní základní všeobecné vydělání pro všechny 

občany, které by mělo člověka naučit se učit. Celoživotní učení zahrnuje počáteční a další 

vzdělávání. Počáteční vzdělávání rozděluje na primární, sekundární a terciální. Mělo by 

člověku poskytnout základní vzdělání a připravit ho na budoucí pracovní uplatnění. Další 

vzdělávání pak probíhá po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce. Zahrnuje profesní a 

odbornou přípravu pro konkrétní povolání, ale také občanské a zájmové vzdělávání. 

Celoživotní učení zahrnuje formální, neformální a informální učení. Koncept celoživotního 

učení, jakožto učení „od kolébky do zralého věku“, zahrnuje i vzdělávání seniorů.  

 Vzdělání je jedním z faktorů, který má vliv na kvalitu života seniorů. Kritériem kvality 

života v období stáří je různorodost potřeb a možnost jejich uspokojování, ať už se jedná o 

potřeby fyziologické, psychické či sociální. Také pro seniory je důležitou potřebou být stále 

aktivní a užiteční. Podle Mühlpachra (2004, s. 138), je jedním z kompenzačních mechanismů 

rozvoj systému vzdělávání starší populace. Vzdělávání totiž přispívá pocitu důstojnosti a 

životního uspokojení a je podmínkou pochopení života v měnícím se světě. 

2.1 Gerontagogika 

 Lemieux a Martinez (2000) definují gerontagogiku jako aplikovanou vědu, jejímž 

předmětem je vzdělávací intervence seniorů. Zkoumá a systematizuje poznatky, které se 

týkají edukace v období sénia a vzdělávání ve vztahu k seniorskému věku. Gerontagogika je 

věda stojící na hranici mezi andragogikou a gerontologií. Pro gerontagogiku se využívají i 

jiné termíny, např. geragogika nebo gerontopedagogika.  

 Livečka (1979) uvádí čtyři funkce vzdělávání seniorů, a to preventivní, anticipační, 

rehabilitační a posilovací. Preventivní funkce je uskutečňována různými opatřeními, která 

pokud jsou prováděna v předstihu, pomáhají pozitivně ovlivnit stáří a stárnutí. Anticipační 

funkce se zaměřuje na předvídání a budoucí připravenost na změny životního stylu, které se 

odehrávají v období stáří. Jako rehabilitační funkci označuje Livečka obnovování a udržování 

fyzických i duševních sil v období sénia. Posilovací funkce přispívá k podpoře a rozvoji zájmů 

a aktivit seniorů ale také k jejich kultivaci. 

 Někteří autoři (Ondráková, Tauchmanová, Janiš aj., 2012, s. 36) používají nový 

výraz, který se vztahuje ke vzdělávání. Tímto výrazem je „learning dividends“, který nemá 
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vhodný český ekvivalent. Tento výraz můžeme chápat jako přidanou hodnotu vzdělávání. 

Může to být například to, že senior využije nabyté poznatky k dalším účelů (např. se naučí 

pracovat s PC, může PC využít k vyhledávání informací, komunikaci s rodinou a přáteli atd.). 

Jako „learning dividends“ můžeme označit samotné vzdělávání v oblasti finanční 

gramotnosti, kdy získané znalosti může senior využít v praktickém životě. Pro někoho jiného 

může být tímto „learning dividends“ poznání nových lidí na kurzu.    

 Gerontagogika zahrnuje všechny vzdělávací aktivity spojené se seniory. Čornaničová 

a Petřková aktivity rozdělují na edukaci seniorů, preseniorskou edukaci a proseniorskou 

edukaci. (Šerák, 2009a) 

 Proseniorská edukace se zaměřuje na mezigenerační porozumění a společenské 

uznání stáří. Současná generace mladých lidí není v takovém kontaktu se stářím, jak tomu 

bylo dříve, kdy většina lidí vyrůstala ve vícegenerační rodině. O seniorech mohou mít 

zkreslenou představu. V médiích je prezentován obraz seniorů jako důvěřivých, 

bezmocných, nemocných lidí, kteří už nejsou schopni podávat tak vysoký výkon, jsou ve 

svém životě pasivní. Z tohoto obrazu pramení mnoho stereotypů, které ve spojitosti se 

seniory ve společnosti panují. Proseniorská edukace se snaží o to, aby stereotypy byly 

překonávány a byl vytvářen pozitivní obraz seniorů. Toho může být dosaženo skrze aktivity, 

kde se budou setkávat a spolupracovat lidé napříč generacemi. (Šerák, 2009a, s. 191) 

Příkladem proseniorské edukace mohou být například kurzy práce s počítačem, kde se 

lektory seniorů stávají žáci a studenti. Dochází tak nejen ke vzdělávání seniorů, ale také ke 

kontaktu mezi generacemi. (Ondráková, Tauchmanová, Janiš, aj., 2012) 

 Preseniorská edukace se zabývá přípravou na stáří. Jak uvádí Šerák (2009a, s. 192), 

s preseniorskou edukací u člověka je potřeba začít před tím, než odejde do penze. Člověk se 

postupně seznamuje se všemi aspekty odchodu do důchodu a života v něm a také se vším, 

co stáří přináší. Jde zejména o aspekty zdravotní, sociální a ekonomické. Zvláštní pozornost 

je zaměřována na období přechodu z pracovního procesu do důchodu. Po odchodu do 

penze se většina lidí vyrovnává se ztrátou jistot, ať už se jedná o jistoty finanční, sociální či 

jiné. Preseniorské vzdělávání upozorňuje na fyziologické změny ve stáří a na to, jak 

předcházet chorobám či minimalizovat jejich dopady. Odchodem do důchodu se mění 

sociální postavení a sociální interakce jedince, proto preseniorská edukace připravuje i na 

tuto životní změnu. Pomáhá hledat možnosti kvalitního a aktivního naplnění volného času, 

kterého mají po odchodu do penze lidé mnohem více. Zajímá se také o navázání nových 

sociálních kontaktů, či rozšíření stávajících. Další důležitá změna se odehrává v oblasti 

ekonomické, kdy se odchodem do důchodu mění finanční situace seniora. Úkolem 

preseniorské edukace je také vyřešit budoucí finanční situaci, upozornit na to, že je nutné 
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zajistit se na stáří materiálně tak, aby byly minimalizovány budoucí náklady v období penze. 

Preseniorské edukace by měli lidé využívat, aby se lépe vyrovnali se změnami, které je po 

odchodu do penze čekají. Pomoc při tomto přechodu by měl poskytovat také zaměstnavatel 

např. prostřednictvím outplacementu. Příkladem preseniorské edukace mohou být kurzy 

pořádané občanským sdružením Informační a vzdělávací centrum Plzeň, které nabízí celý 

projekt s názvem Příprava na aktivní stáří v Plzni. Náplní tohoto projektu jsou přednášky, 

setkávání a besedy s občany předdůchodového věku i seniory na různá témata od finanční 

přípravy na stáří, prevenci zadlužení, až po aktivity, které smysluplně vyplňují volný čas 

seniorů. (ivcp.cz, 2011) 

 Vzdělávání seniorů má svá specifika. Je nutné si uvědomit, že v případě vzdělávání 

seniorů se jedná vždy o dobrovolnou, zájmovou činnost seniora. Ten využívá vzdělání 

k uspokojení některé ze svých potřeb a jeho motivace ke vzdělávání je různá. Jak uvádí 

Čornaničová (Šerák, 2009a, s. 193), při vzdělávání seniorů jde o uspokojení potřeby 

nezávislosti, participace, seberealizace, důstojnosti a dostupnosti péče.  

2.2 Specifika vzdělávání seniorů 

 Senioři tvoří specifickou skupinu se specifickými požadavky ve vzdělávání. Senioři 

jsou skupinou velmi různorodou. Každý z nich má jiné vzdělání, jiné zkušenosti, jiný motiv ke 

vzdělávání. Také z těchto důvodů jsou na lektora této cílové skupiny kladeny vysoké nároky.  

 Spolu s věkem se mění docilita seniorů. Palán (2002) docilitu vysvětluje jako 

schopnost se učit. Podle Palána (2002) se vzdělavatelnost s věkem neztrácí, jen se 

modifikuje a její struktura se mění. Transformuje se především paměť z mechanické na 

logickou a mění se některé duševní i somatické schopnosti, např. rychlost je nahrazována 

přesností a jistotou. S věkem klesá lehkost učení, snižuje se míra udržení informací 

v dlouhodobé paměti. Naopak může narůstat intenzita učení i motivace k němu.  Změny 

paměti a smyslů u seniorů jsou popsané v kapitole 1.4 Změny v seniorském věku.   

 Docilitu ovlivňuje také motivace ke vzdělávání. Matýsková (Sýkorová, Chytil, 2004, s. 

254) uvádí komplexy potřeb, které mohou být motivem seniorů k edukaci. Motivem může pro 

seniora být potřeba seberealizovat se a být aktivní. Často je důvodem ke vzdělávání 

rozvíjení svých zájmů i získávání nových poznatků a dovedností. Starší občané si 

prostřednictvím vzdělávání chtějí zachovat fyzické i intelektuální síly, nebo si kompenzovat 

deficity, které ve vzdělání mají. Pro řadu seniorů je prioritním motivem potřeba vytvořit si a 

udržet sociální kontakty, potřeba sociálního přijetí a ocenění. Pro vzdělávání v období stáří 

může být důvodem také realizace přání, hledání nového smyslu životu, nebo získání 

vzdělání v oblasti, ke které se jedinec dřív nedostal, nebo mu vzdělání v ní bylo odepřeno. 
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 Matýsková (Sýkorová, Chytil, 2004, s. 255) popisuje základní zásady a přístupy, které 

by měl vyučující při vzdělávání seniorů dodržovat. Podle autorky by měl být kladen důraz na 

názornost, jasnost a srozumitelnost výkladu. Lektor by měl volit pomalejší tempo výuky. 

Vyučující seniorů by měl být trpělivý, uctivý, respektovat seniory a být ochotný naslouchat. 

Do výuky by měly být častěji zařazeny přestávky podle potřeb seniorů. Autorka také 

připomíná, že by měl lektor vytvořit možnosti k diskusi a citlivě ji vést. V některých případech 

se hodí předávání poznatků seniorům od seniorů.  

Vzdělávací akce pro seniory by se měly odehrávat v takových prostorách, které 

budou přizpůsobeny jejich potřebám. Měly by být proto lehce dostupné a bezbariérové. 

Důležité je také minimalizovat rušivé vlivy z okolí, protože u seniorů klesá odolnost myšlení 

vůči takovým vlivům. Prostory, kde probíhá vzdělávání starších občanů, by měly být 

dostatečně osvětleny.   

Učební materiály a výklad je také nutné přizpůsobit potřebám seniorů, texty by měly 

být přehledné a vhodně členěné. Přizpůsobit je vhodné velikost písma, důležité informace by 

měly být vyznačeny atd. Při výkladu by měl lektor být dobře slyšet a měl by volit vhodné 

výrazy, aby jim každý porozuměl, tzn. neměl by nepoužívat zbytečně slangové výrazy a 

cizojazyčná slova.  

Jak vyplynulo z výzkumu, který provedl v roce 2012 Janiš, senioři mají na lektora 

opravdu vysoké nároky (Ondráková, Tauchmanová, Janiš, aj., 2012, s. 40). Důležité pro 

seniory je, aby byl lektor kompetentní k výuce. Zároveň požadují, aby lektor měl, mimo 

odborných znalostí, také znalosti obecné a byl jim poradcem. Tvorba sociálních interakcí a 

vazeb je jedním z důležitých motivačních činitelů vzdělávání seniorů, proto je pro ně velmi 

důležitý vztah s lektorem. Lektor by měl mít kompetence předmětové, didaktické a 

psychodidaktické, obecně pedagogické, diagnostické a intervenční, sociální, psychosociální 

a komunikativní, manažerské a normativní, profesně a osobně kultivační, poradenské a 

konzultativní. Za významné kompetence lektora při vzdělávání seniorů považuji kompetence 

komunikativní, poradenské a konzultativní, jelikož je jedním z hlavních motivů seniorů ke 

vzdělávání udržení či získání sociální aktivity. Staří lidé jsou v dnešní době často osamělí, 

právě proto hledají, jak vyplynulo z průzkumu, v lektorovi také přítele, někoho, kdo je 

vyslechne a poradí jim. 
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2.3  Vybrané instituce zajišťující vzdělávání seniorů 

 V současné době mají senioři mnoho možností, jak se mohou vzdělávat. Mezi 

nejdůležitější formy vzdělávání seniorů patří univerzity třetího věku (dále U3V), akademie 

třetího věku (dále A3V) a kluby aktivního stáří, či různé spolky seniorů a další. 

 Univerzity třetího věku jsou oficiálně uznávané instituce, kde se mohou senioři 

věnovat studiu na vysokoškolské úrovni v nejrůznějších oblastech. První U3V vznikla v roce 

1973 na Univerzitě společenských věd v Toulouse ve Francii a založil ji P. Vellas. Na našem 

území se první U3V objevila roku 1986 v Olomouci, o rok později také v Praze na 1. lékařské 

fakultě Univerzity Karlovy. Vzdělávání na U3V má charakter osobního rozvoje, senioři si 

vybírají program podle svých zájmů. Adamec a Kryštof (2011) připomínají, že na vzniku U3V 

v České republice měly velký podíl Česká gerontologická a geriatrická společnost, 

Československý červený kříž a Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. 

Velkým příkladem při vzniku prvních akademií a univerzit třetího věku v České republice byla 

U3V ve Varšavě. (Adamec, Kryštof, 2011, s. 12–19) 

 V roce 1993 vznikla v České republice Asociace univerzit třetího věku. U3V totiž 

začínaly fungovat samostatně v rámci vysokých škol a byla nutná jejich organizace či 

sdružení, aby byla možná diskuse ohledně vzdělávání seniorů na vysokých školách. Na 

ustavujícím shromáždění bylo přítomno 36 zástupců vysokých škol a fakult. Asociace U3V si 

kladla za cíl iniciovat a podporovat zakládání U3V na českých vysokých školách a také 

pořádat setkání a semináře zapojených škol, aby mohlo docházek k výměně poznatků a 

zkušeností. Důležité pro Asociaci U3V bylo navázání kontaktů s obdobnými organizacemi na 

mezinárodní úrovni. Dále iniciovala legislativní úpravy týkající se vzdělávání seniorů. V roce 

1993 se stala Asociace U3V ČR členem Mezinárodní asociace univerzit třetího věku a v roce 

1994 členem Evropské federace studentů seniorů. (Adamec, Kryštof, 2011, s. 22–23) 

 Cílů U3V zmiňuje Mühlpachr (2004) několik. Z počátku bylo hlavními cíli seznámit 

seniory s vědeckými poznatky, prohloubit jejich sebepoznání a pomoci jim orientovat se a 

získat nadhled ve stále se měnícím prostředí.  Důležité zajisté je, že senioři si díky studiu na 

univerzitě třetího věku mohou kvalitně vyplnit volný čas. Mohou se také seznamovat 

s novými lidmi a navazovat tak kontakty. Vzdělávání pomáhá seniorům udržet intelektuální a 

kognitivní funkce. Pomáhá také posilování sebedůvěry seniorů, kdy jim může vzdělávání na 

U3V ukázat, co vše ještě zvládnou a v čem se mohou dále rozvíjet. 

 Obsah vzdělávání seniorů člení Mühlpachr (2004, s. 142) do několika úrovní. 

Obsahem může být nabídka programu na strávení volného času, osvětová a populárně 

naučná činnost či v Británii populární diskusně seminární forma, kdy jednotlivé semináře 

připravují samotní účastníci a při diskusích přispívají svými zkušenostmi. Univerzity třetího 
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věku také nabízejí cykly přednášek, které jsou zaměřené na různé obory zájmu seniorů. Dále 

nabízejí cykly přednášek, které reflektují změny současné doby, ať už se jedná o technologie 

či nové diskutované problémy světa. V nabídce jsou i cykly přednášek zaměřené na 

samosprávní aktivitu seniorů, kde se senioři učí, jak např. jak založit a vést seniorská centra 

a sdružení.  

 Univerzity třetího věku také mají své nedostatky. U3V nejdeme pouze ve větších 

městech a je o ně opravdu velký zájem. Každý, kdo by se chtěl účastnit, se tudíž nemusí na 

univerzitu dostat. Zvláště u seniorů z malých měst je toto omezení znatelné. Museli by na 

přednášky dojíždět, což pro ně znamená nemalé finanční výdaje. Po úspěšném ukončení 

U3V senioři získají osvědčení o absolvování, toto osvědčení však nenahrazuje 

vysokoškolský titul.  

 Řešením nedostatku míst na univerzitách třetího věku a špatným přístupem pro 

seniory z menších měst a obcí by mohly být virtuální univerzity třetího věku. „Virtuální 

Univerzita třetího věku představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční 

přednáškové výuce U3V. Je založena na využití nových komunikačních technologií a 

internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobeny 

charakteristickým specifikům cílové skupiny - seniorům se zájmem o vzdělávání na 

vysokoškolské úrovni.“ (e-senior.cz, 2011) Virtuální U3V by tak mohly pomoci např. seniorům 

z menších měst, kteří se nemohou klasické univerzity třetího věku účastnit. Podmínkou 

účasti ve virtuální U3V není ani znalost práce s počítači. Vyškolený lektor seniorům 

zprostředkuje výuku kdekoli, kde je možnost připojení k internetu a k dispozici je počítat, 

dataprojektor s plátnem a ozvučení. Výhodou je, že je možné si přednášky kdykoli 

zopakovat.  

 Akademie třetího věku se na našem území objevují od osmdesátých let dvacátého 

století, první A3V byla otevřena roku 1983 v Přerově (Šerák, 2009a, s. 198). A3V může 

v České republice založit kdokoli, nejsou zde žádná legislativní omezení. Většinou jsou A3V 

realizovány pod záštitou různých organizací, jako jsou knihovny, muzea, Červený kříž a 

další. Účastníci po jejím zakončení získají certifikát o absolvování. Výuka na akademiích 

třetího věku je přístupnější početnější skupině seniorů, studium není podmíněno získáním 

určitého stupně vzdělání. A3V jsou dostupné také v menších městech a výuka není tak 

náročná jako na univerzitách třetího věku. Kvalita vzdělávání je různá a nemusí být vždy 

vysoká. (Šerák, 2009a) 

 Kluby aktivní stáří a spolky seniorů nabízejí seniorům kurzy zaměřené na rozvoj 

jejich zájmů. Důležitým aspektem je uspokojení sociálních potřeb, kdy v těchto klubech 

vznikají méně formální a trvalejší vztahy. Dnes jsou zřizovány při domovech seniorů, 
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dobrovolnických organizacích atd. Kluby aktivního stáří nabízí většinou jednorázové 

vzdělávací akce, také se zaměřují na kvalitní strávení volného času seniorů. Pořádány různé 

besedy, zájezdy, sportovní programy a další. (Šerák, 2009a, s. 199) 

Instituce kulturně-edukativního charakteru mohou poskytovat možnosti k dalšímu 

vzdělávání, to je pouze jejich doplňující činností. Šerák (2012a, s. 7–8) uvádí, že v 

celoživotním a všeživotním učení se výraznější pozornosti dostává alternativním metodám, 

postupům, obsahům i institucím, jejichž zapojení by mělo pomoci při realizaci cílů těchto 

koncepcí. Snižuje se dominance formálního školského systému a roste význam učení mimo 

rámec formálního vzdělávání. V oblasti vzdělávání seniorů tvoří tzv. netradiční instituce velmi 

důležitý prvek možnosti vzdělávání. Příkladem těchto institucí mohou být knihovny, muzea, 

galerie a další. Tyto instituce v posledních letech navazují hlavně spolupráci se školami, ale 

také např. s domovy pro seniory. 

 Jednou z kulturně-edukativních institucí jsou knihovny. Jak popisuje Šerák (2012b, s. 

8), tradice knihoven jako kulturně-edukativních zařízení vychází z postavení psaného slova, 

jakožto základního faktoru edukace. Knihovnami a knihovnictvím se zabývá zákon č. 

257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 

informačních služeb. Knihovnou je podle tohoto zákona „zařízení, v němž jsou způsobem 

zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační 

služby vymezené tímto zákonem, a které je zapsáno v evidenci knihoven“. V odstavci 3 

zákona 257/2001 Sb. informuje o tom, že provozovatel knihovny může poskytovat další 

služby, mimo jiné kulturní, výchovné a vzdělávací.  

 Knihovny velmi často nabízejí bohatý program kulturních a osvětových akcí pro 

všechny věkové kategorie čtenářů. Pro seniory pořádají takové akce pod záštitou institucí 

jako např. Akademie třetího věku nebo Univerzity třetího věku. Můžeme dnes hovořit o tzv. 

komunitní knihovně, jejímž cílem je mimo běžných služeb i podpora rozvoje místní komunity, 

ať už se jedná o zastřešení různých kulturních, volnočasových, vzdělávacích a dalších 

aktivit. (Šerák, 2012b, s. 9)  

 Muzea také zastupují instituce, které se podílejí na celoživotním učení. Polášek 

(2012, s. 10) konstatuje, že se muzea tradičně zapojují do vytváření zájmových vzdělávacích 

systémů a poskytují občanům služby v kulturně-výchovné činnosti. Autor dále uvádí, že 

muzea představují typickou andragogikou instituci, ve které často působí kvalifikovaní 

muzejní andragogové, kteří pomáhají formovat vztah člověka k minulosti. Muzea zajišťují 

výchovně vzdělávací akce zaměřené podle své působnosti pro široký okruh občanů. Jako 

příklad nabídky vzdělávacích programů pro seniory Polášek (2012, s. 10) uvádí tzv. 

Seniorgymnázium, které vzniklo při Muzeu Beskyd Frýdek-Místek v roce 1992. Pro seniory 
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jsou v rámci tohoto projektu připravovány odborné přednášky, besedy, tvůrčí dílny, exkurze a 

zájezdy.    

 

  



29 
 

3 Finanční gramotnost 

3.1 Definice finanční gramotnosti 

Národní strategie finančního vzdělávání České republiky (2010, s. 11) definuje 

finanční gramotnost takto: „Finanční gramotnost je definována jako 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 aktivit a finančních 

závazků, s ohledem na měnící se životní situace.“  Dále doplňuje, že je finanční gramotnost 

strukturovaná a zahrnuje tři složky: peněžní, cenovou a rozpočtovou gramotnost. Peněžní 

gramotnost představuje kompetence pro správu hotovostních i bezhotovostních peněz a 

transakcí. Cenovou gramotnost tvoří kompetence pro porozumění inflace a cenových 

mechanismů. Rozpočtová gramotnost zahrnuje kompetence pro správu osobního či 

rodinného rozpočtu, finančních aktiv a finančních závazků. Finanční gramotnost je součástí 

širší ekonomické gramotnosti, navíc zahrnuje např. schopnost zajistit si příjem, vidět 

důsledky osobních rozhodnutí a orientovat se na trhu práce. Součástí finanční gramotnosti je 

orientace v makroekonomických aspektech a daňovém systému. S finanční gramotností je 

spojována dále gramotnost numerická, informační a právní. (MF, 2010)  

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve své publikaci Financial 

literacy framework (2013) formuluje finanční gramotnost jako znalost finančních pojmů a 

jejich porozumění tak, aby člověk dělal efektivní rozhodnutí ve finančním kontextu a zlepšil 

tak finanční situaci svojí i celé společnosti a mohl se plně zapojit do hospodářského života. 

Pro označení finanční gramotnosti se v USA používá pojem finacial literacy, což 

můžeme vysvětlit jako znalosti, gramotnost. Ve Velké Británii se pro označení finanční 

gramotnosti používá výraz financial capability, což v překladu znamená finanční kompetence 

či finanční způsobilost. Tento výraz bychom si mohli vysvětlit jako schopnost využívat 

znalosti v praxi. Myslím, že jsou velice důležité obě složky, tedy mít znalosti a zároveň je 

umět využít v běžném životě.  

3.2 Vymezení finanční gramotnost 

Finanční gramotnost zahrnuje různá témata, kterými jsou ochrana spotřebitele, 

peněžní gramotnost, cenová gramotnost, rozpočtová gramotnost a znalost finančních pojmů. 

(Noveský, 2011)  

Ochrana spotřebitele má pomoci občanům dělat informovaná rozhodnutí v oblasti 

financí a efektivně řešit situace a spory, které mohou vzniknout. Spotřebitelé mohou na 
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finančním trhu narazit na nepoctivé nabídky a lichvu. Jednou z nejdůležitějších a základních 

věcí je, aby si lidé dobře přečetli smlouvu, kterou podepisují, což se velmi často neděje. 

Mohou být použity různé triky, aby spotřebitelé smlouvu ani nečetli a podepsali, nebo aby si 

nesrovnalostí ve smlouvách nevšimli. Noveský (2011) uvádí několik těchto praktik, kterými 

jsou např. příliš dlouhý a nesrozumitelný text smlouvy napsaný malým písmem, apelování na 

rychlý podpis smlouvy, psaní částek pouze slovy, úročení úvěru ve smlouvě za měsíc (p. 

m.), které může vypadat lákavěji než úročení za rok (p. a.), špatně strukturovaná smlouva 

nebo faktická nemožnost výpovědi smlouvy. Některé tyto praktiky jsou na seniory používány 

například při tzv. prodejních akcích, kdy senioři podepisují různé nevýhodné smlouvy na 

předražené zboží. Ochranou spotřebitelů se zabývá Česká národní banka, Sdružení obrany 

spotřebitelů a různé další neziskové organizace. 

Peněžní gramotnost zahrnuje dovednosti, které jsou potřebné ke spravování 

vlastních hotovostních i bezhotovostních financí, transakce s nimi a znalost nástrojů k jejich 

spravování. (Noveský, 2011) Finančně gramotní občané by měli znát typy bankovních účtů a 

jejich výhody i nevýhody, platební karty a jejich typy. Měli by mimo jiné také rozumět pojmům 

jako je úrok, úroková sazba a měli by být schopní si úrok sami spočítat. Důležitá je také 

orientace občanů ve finančních produktech nabízených na trhu. Občané by měli vědět, co 

který produkt zahrnuje, jaké jsou výhody a možná rizika těchto produktů. Významná je 

zejména tématika spoření, pojištění a investic. Dalším neméně významným okruhem jsou 

úvěry. Lidé by měli být obeznámeni se všemi riziky, které půjčování peněz přináší. Také by 

měli znát podmínky, které musejí splňovat pro to, aby jim byl úvěr poskytnut.  

Cenová gramotnost obsahuje problematiku cen a inflace, aby byli občané schopni 

pochopit cenové mechanismy a znali základní ekonomické veličiny, jako jsou trh, nabídka, 

poptávka a další. (Noveský, 2011) 

Rozpočtová gramotnost zahrnuje v oblasti veřejných financí porozumění státnímu 

rozpočtu, rozpočtové politice i daňové problematice. Díky orientaci v této oblasti budou 

občané schopni lépe porozumět např. státním reformám. Sestavování rodinného rozpočtu je 

také nedílnou součástí finanční gramotnosti. Rodinný rozpočet je nástroj, který pomáhá 

občanům zvládnout jejich domácí ekonomiku a pomáhá získat kontrolu nad současným i 

budoucím stavem financí v domácnosti.  

Zájem na tom, aby se finanční gramotnost občanů zvyšovala, mají občané, stát i 

finanční instituce. Tím, že budou lidé mít znalosti z oblasti financí a dokážou je správně 

využít, mohou předejít situaci, kdy nebudou moci své závazky splácet.  Zadlužení má vliv na 

sociální situaci jedince. Zadlužení občané jsou ohroženi sociální exkluzí. Například 

nezaměstnaní lidé v exekučním řízení mohou raději volit nelegální práci, jelikož při řádném 
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zaměstnání by jim byla většina příjmu zabavena. Zadluženost občanů a jejich neschopnost 

splácet se odráží také v celé ekonomice. Příkladem může být odstartování finanční krize v 

USA, kdy banky půjčovaly peníze klientům, kteří nebyli schopní splácet své půjčky. Také 

finanční instituce díky finančně gramotným občanům mnoho získají. Lepší informovanost 

klientů vede k odpovědnějším rozhodnutím. Finančně gramotní klienti finančních institucí si 

dokážou vybrat produkt, který přesně potřebují a jsou s ním pak spokojeni. Nesprávný výběr 

finančního produktu může vést k nespokojenosti klientů. Ani pro samotné finanční instituce 

není přínosem zadlužený klient, který není schopný své pohledávky splácet a instituce tak 

přichází o peníze. Pokud je klient zadlužen, instituce už mu také nemůže nabídnout tolik 

svých produktů. (Noveský, 2011) 

Noveský (2011, s. 15) považuje finanční gramotnost za základ prevence proti 

zadlužení občanů a jejich následnému sociálnímu vyloučení. Výuka finanční gramotnosti je 

nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti a je základem pro správné pochopení státních 

reforem. Mění se také životní styl, prodlužuje se délka života, roste nezaměstnanost, lidé 

častěji využívají různé úvěry. Také z těchto důvodů, je nutné se zabývat finanční gramotností 

občanů, aby byli schopní adekvátně reagovat na změnu životního stylu, která s sebou přináší 

potřebu se finančně zajistit. Zadlužení domácností neustále narůstá. Podle dat České 

národní banky za posledních pět let stouplo jen zadlužení na bydlení u českých domácností 

z 540 tisíc mil. Kč na 830 tisíc mil. Kč (Česká národní banka, 2013). Neustále roste počet 

nabízených finančních produktů i jejich poskytovatelů. Také stát připravuje různé reformy, 

které souvisejí s finanční situací občanů. Za všechny můžeme jmenovat důchodovou a 

zdravotní reformu. 

 

3.3 Mezinárodní dokumenty k finanční gramotnosti 

Finanční gramotností se zabývají různé mezinárodní organizace. Za všechny budu 

jmenovat Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropskou unii (EU).  

3.3.1 OECD  

OECD je mezinárodní organizací, která sdružuje 34 zemí a podporuje politiky všech 

svých členů. Jejím cílem je udržitelný rozvoj ekonomiky a sociální blahobyt lidí po celém 

světě. OECD poskytuje prostor ke spolupráci členských zemí, které tak mohou vyměňovat 

zkušenost a hledat řešení společných problémů. Zabývá se tématy z oblasti ekonomiky, 

sociální politiky a životního prostředí. Jedním z užších témat je také finanční gramotnost.  

(OECD, 2013) 
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  OECD v roce 2003 představila Projekt finančního vzdělávání (Financial Education 

Project). V projektu je připomenutý kontext a důležitost finančního vzdělávání. (OECD, 2004) 

Zásadní je prodlužování délky lidského života, což znamená do budoucna více lidí, kteří 

budou mít nárok pobírat starobní důchod. Tito lidé však musí znát důležitost úspor a investic, 

aby byli schopni se sami na stáří zajistit. Dále je připomínáno stále větší zadlužení mladých 

lidí, kteří si půjčují peníze, aby mohli založit rodinu a pořídit si vlastní bydlení. OECD 

připomíná, že se stále rozrůstá trh finančních služeb a jejich poskytovatelů, proto se lidé 

mohou častěji stát obětí podvodů, agresivního marketingu nebo vlastní neznalosti v této 

oblasti. Projekt finančního vzdělávání si klade za cíl prozkoumat, jaké jsou typy vzdělávacích 

programů zabývajících se touto problematikou, poukázat na jejich efektivitu (nákladovou i 

vzdělávací), analyzovat úroveň finanční gramotnosti občanů a formulovat doporučení pro 

finanční vzdělávání. Dále v dokument zmiňuje vytvoření internetového portálu financial-

education.org, který by se specializoval na finanční gramotnost a vzdělávání. Ten 

v současné době funguje. 

OECD vydala hlavní doporučení pro oblast finančního vzdělávání ve svém 

dokumentu Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and 

Awareness (OECD, 2005). Doporučení jsou rozdělena na principy finančního vzdělávání a 

tzv. „good practise“. Finanční vzdělávání by mělo ochraňovat spotřebitele před možnými 

riziky. Finanční vzdělávání by mělo být poskytováno spravedlivě a nestrannou formou a být 

zaměřené na aktuální problémy spotřebitelé. Také na obecné globální problémy, jakými jsou 

plánování rodinných financí, úspory, opatření připravující na život v penzi atd. Finanční 

vzdělávání je nutné chápat jako nástroj k podpoře hospodářského růstu, důvěry a stability, 

regulace finančních institucí a ochrany spotřebitele. Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti 

by mělo být považováno za stále probíhající, kontinuální proces v životě člověka.  

Doporučení týkající se veřejných akcí pro podporu finančního vzdělávání se zaměřují 

na činnosti spojené s vytvořením a podporou programů finančního vzdělávání. (OECD, 

2005) Finanční vzdělávání by podle OECD mělo začínat již ve škole, lidé by měli být poučení 

co nejdříve. Podporovány by měly být národní kampaně a mezinárodní spolupráce ve 

finančním vzdělávání, při čemž by měla být využívána OECD jako prostor k výměně 

informací mezi jednotlivými státy. Důležitá je také podpora internetových portálů, které 

zdarma poskytují relevantní informace o finančním vzdělávání a gramotnosti. Dále by měla 

být využita také média, aby se finanční vzdělávání dostalo co nejvíce do povědomí občanů. 

Finanční instituce také hrají svojí důležitou roli ve finančním vzdělávání. Ty by měly 

rozlišovat mezi finančním vzděláváním, finančními informacemi a komerčním finančním 

poradenstvím. Měly by svým klientům poskytovat relevantní, úplné a srozumitelné informace 

o finančních produktech. Důležitou součástí finančního vzdělávání je i příprava občanů na 
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život v penzi, lidé by měli mít informace o systému sociálního zabezpečení, penzijních 

plánech, produktech penzijního pojištění a důležitosti vlastní finanční přípravy na život 

v penzi. Nutné je podporovat programy finančního vzdělávání, které vyvíjejí metodiku 

finančního vzdělávání a oficiálně uznávat programy, které splňují příslušná kritéria pro 

finanční vzdělávání. Aby byly programy dobře lektorsky zajištěné, je nutné také podporovat 

programy „train the trainers“, které budou připravovat nové školitele programů zaměřených 

na problematiku finanční gramotnosti.      

 V roce 2008 byla v rámci OECD vytvořena skupina pro finanční vzdělávání, která si 

kladla za cíl zvýšení povědomí o důležitosti finančního vzdělávání a podporu členských států 

ve vytvoření národních strategií finančního vzdělávání (Národní strategie finančního 

vzdělávání, 2010).  

OECD vydává kromě svých Doporučení také různé publikace vztahující se k finanční 

gramotnosti jejímu zvyšování a finančnímu vzdělávání. Tyto publikace jsou vlastně takovým 

rozšířením jednotlivých Doporučení, problematiku zpracovávají více do hloubky. Těchto 

publikací do současné doby vydala OECD šest. V roce 2005 to byla publikace Improving 

Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies, která je první rozsáhlou studií finančního 

vzdělávání. Identifikuje a analyzuje výzkumy finanční gramotnosti v členských zemích, 

upozorňuje na ekonomické, demografické a politické změny a popisuje různé typy programů 

finančního vzdělávání, které byly v členských zemích poskytovány. Hodnotí také účinnost 

programů finančního vzdělávání a představuje Doporučení Rady OECD zabývající se 

principy a osvědčenými postupy pro finanční vzdělávání a osvětu. 

Publikace Improving Financial Education and Awareness on Insurance and Private 

Pensions (OECD, 2008) se zabývá programy finančního vzdělávání, které jsou zaměřeny na 

pojištění a soukromému spoření na období penze. V roce 2009 byla vydána publikace 

Financial Literacy and Consumer Protection: Overlooked Aspects of the Crisis, která se 

zaměřila ve finančním vzdělávání na ochranu spotřebitele v kontextu finanční krize. Další 

publikací je Improving financial education efficiency (OECD, 2011), která zkoumá tři aspekty 

finančního vzdělávání, kterými jsou monitorování a hodnocení finančního vzdělávání, využití 

behaviorální ekonomie, a finanční gramotnost. Poslední publikací je PISA 2012 Assessment 

and Analytical Framework Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial 

Literacy (OECD, 2013), která se zaměřuje na výzkum PISA, který srovnává znalosti 

patnáctiletých žáků v různých zemích v matematice, přírodních vědách, čtení a nyní se také 

zaměřuje na finanční gramotnost. 
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3.3.2 Evropská unie 

V rámci EU se zabývají finančním vzděláváním a finanční gramotností různé její 

orgány, z nichž budu jmenovat Evropskou komisi. V roce 2008 byla také v rámci Evropské 

komise, která považuje finanční gramotnost a její posilování za velmi důležité pro všechny 

občany EU, ustanovena Expertní komise pro finanční vzdělávání (Expert Group on Financial 

Education).  

V roce 2007 bylo vydáno Sdělení Evropské komise k finančnímu vzdělávání. Účelem 

tohoto sdělení je pomoci členům EU v rozvoji finančního vzdělávání. Je nutné zvyšovat 

povědomí o nutnosti zabývat se nízkou finanční gramotností, podporovat poskytování vysoce 

kvalitního finančního vzdělávání v rámci EU a rozvíjet praktické nástroje usnadňující 

zvyšování finanční gramotnosti. Sdělení Evropské komise (EU, 2007) popisuje důvody 

zvyšující se potřeby finančního vzdělávání občanů. Lidé si uvědomují svou neznalost 

v oblasti financí, ale považují záležitosti z této oblasti za mnohdy těžko pochopitelné. Často 

také přeceňují své znalosti finančních služeb, je nutné jim tedy ukázat jejich nevědomost. 

Občané také neplánují dostatečně s předstihem svůj rozpočet a volí si špatné finanční 

produkty, které neodpovídají jejich potřebám. Z těchto všech důvodů považuje Evropská 

komise finanční vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti za nutné. 

Ve Sdělení Evropské komise k finančnímu vzdělávání (EU, 2007) je poukázáno na 

ekonomické a sociální benefity, které finanční vzdělávání přináší. Jednotlivcům přináší 

znalosti, které jsou důležité pro jejich běžný život. Díky finančnímu vzdělávání se nedostanou 

tak snadno do finančních potíží. Rozeznají všechny možnosti, které mají a budou schopni 

vybrat si tu nejlepší. Také pro společnost má finanční vzdělávání svůj význam. Tím, že 

budou lidé schopni dělat správná rozhodnutí ve finanční oblasti, nebudou ohroženi 

předlužením a také sociálním vyloučením, které s sebou přináší zatížení celé společnosti. 

Své výhody má finanční vzdělávání i pro ekonomiku státu.  Přináší prostřednictvím finančně 

gramotných občanů finanční stabilitu a zvýšení hospodářské efektivity. Lidé mohou více a 

kvalitněji investovat a budou schopni efektivně využívat prostředků k různým projektům 

financování z dotací EU. 

Ve Sdělení Evropské komise k finančnímu vzdělávání (EU, 2007) byly formulovány 

základní zásady pro poskytování kvalitních finančních produktů. Těchto zásad je celkem 

osm.  

1. Finanční vzdělávání by mělo být přístupné ve všech etapách života průběžně, mělo 

by být aktivně podporováno členskými zeměmi.  



35 
 

2. Programy finančního vzdělávání by měly být zaměřené na konkrétní potřeby občanů, 

které budou zjišťovány prostřednictvím výzkumů. Programy finančního vzdělávání by 

měly být přístupné snadno a včas. 

3. Členské země by měly zvážit zařazení finanční gramotnosti do povinných školních 

osnov. Nutná je včasná informovanost občanů. 

4. Finanční vzdělávání by mělo zahrnovat obecné nástroje ke zvýšení informovanosti o 

potřebě zlepšit finanční gramotnost. 

5. Finanční vzdělávání, které je pořádáno poskytovateli finančních služeb by mělo být 

poctivé, transparentní a objektivní ke klientům. 

6. Je potřeba věnovat dostatečnou pozornost odborné přípravě lektorů finanční 

gramotnosti. 

7. Je nutné podporovat kooperaci mezi zúčastněnými stranami tak, aby každý znal svojí 

roli. Dále je nutné posílení mezinárodní spolupráce, která umožňuje sdílení 

osvědčených postupů jednotlivých zemí. 

8. Finanční vzdělávání by se mělo pravidelně vyhodnocovat a aktualizovat jeho 

programy na základě zjištěných potřeb občanů 

Evropská komise ve svém Sdělení k finančnímu vzdělávání (EU, 2007) nastínila 

plánované aktivity a praktickou pomoc členským státům, ačkoli podle ní mají primární 

odpovědnost za finanční vzdělávání členské země, neziskové organizace zabývající se touto 

problematikou i poskytovatelé finančních služeb a další. Naplánováno bylo vytvoření sítě 

odborníků na finanční vzdělávání z řad zástupců orgánů členských zemí, poskytovatelů 

finančních služeb, zástupců sdružení spotřebitelů atd. Dále se EU zavázala k poskytování 

podpory všem subjektům v organizování regionálních i celonárodních konferencí 

k problematice finančního vzdělávání. Naplánováno bylo také zveřejnění on-line databáze 

programů finančního vzdělávání a výzkumů EU.      

3.4 Finanční gramotnost v České republice 

 Také v České republice roste zájem o finanční gramotnost obyvatel. V roce 2010 

vytvořila ČR Národní strategii finančního vzdělávání, avšak zájem o tuto problematiku zde 

byl dříve.  

 Mezi nejvýznamnější dokumenty k finanční gramotnosti patří Strategie finančního 

vzdělávání (MF, 2007) a Národní strategie finančního vzdělávání (MF, 2010). Národní 

strategií finančního vzdělávání se budu podrobněji zabývat dále v textu své práce. Strategie 

finančního vzdělávání byla prvním uceleným systematickým dokumentem, k řešení nízké 

úrovně finanční gramotnosti občanů České republiky. Cílem strategie je vytvoření uceleného 
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systému finančního vzdělávání, který by zvyšoval úroveň finanční gramotnosti v ČR. Z tohoto 

dokumentu vychází Národní strategie finančního vzdělávání. 

Přípravné práce na spuštění finančního vzdělávání byly započaty v roce 2006. Byla 

ustanovena Pracovní skupina pro finanční vzdělávání, která projednala Strategii finančního 

vzdělávání a Standardy finanční gramotnosti. V roce 2007 pak MŠMT ve spolupráci s MF 

Standardy finanční gramotnosti vydalo. Oblast finanční gramotnosti byla zařazena do obsahu 

vysokoškolských studijních programů, také do operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost a do vybraných rozvojových programů pro školy. Dalším krokem bylo 

objektivní měření finanční gramotnosti, které proběhlo v roce 2010. To bylo naplánováno 

také na mezinárodní úrovni pod záštitou OECD. V roce 2008 ČNB začala směřovat své 

aktivity v oblasti finančního vzdělávání směrem k pedagogům, kdy je začala podporovat ve 

vydávání metodických příruček k finančnímu vzdělávání. Byl ustaven projekční tým 

finančního vzdělávání ČNB, který má za úkol organizaci projektů na zvyšování finanční i 

ekonomické gramotnosti a odbornou podporu projektů jiných subjektů. (MF, 2010) 

Pro efektivní spolupráci je důležité, aby existovala otevřená platforma, která může 

umožnit setkávání, diskusi, výměnu informací, zkušeností a koordinaci aktivit mezi všemi 

subjekty. Tuto roli zastává Pracovní skupina pro finanční vzdělávání. Pracovní skupina má 

různé úkoly. Sdílí informace o projektech vztahujícím se k finančnímu vzdělávání a 

koncepčních materiálech, zpřístupňují tyto informace laické i odborné veřejnosti, podporují 

účast členů na odborných i osvětových akcích. Koordinuje projekty finančního vzdělávání, 

formuluje doporučení k realizaci aktivit vyplývajících ze strategie a formuluje doporučení 

k revizi Standardů finanční gramotnosti. (MF, 2010) 

Užší orgánem je Výkonný výbor Pracovní skupiny, který zajišťuje operativnější 

koordinaci aktivit. Členy Výboru jsou zástupci MF, MŠMT a ČNB. Činnost Výboru koordinuje 

MF. Úkolem výboru je koordinace spolupráce subjektů, které se podílejí na finančním 

vzdělávání. Podporuje efektivní fungování pracovní skupiny, spolupracuje při přípravě a 

aktualizaci národní strategie a při formulaci návrhů opatření v oblasti finančního vzdělávání. 

Zajišťuje také informace o projektech finančního vzdělávání laické i odborné veřejnosti. 

Vydává doporučení pro směřování budoucích projektů. (MF, 2010)  

 V České republice se zabývají finanční gramotností subjekty veřejné správy, Česká 

národní banka, různé finanční instituce, které působí na našem trhu. Důležitou roli ve 

finančním vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti mají také odbory a zaměstnavatelé, 

nestátní neziskové organizace a média. Finanční gramotnost je zařazena ve vzdělávacích 

programech na základní i středních školách, zabývají se jí i vysoké školy (zejména 

ekonomické). (MF, 2010) 
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Velký prostor je v České republice věnován vzdělávání dětí a mládeže ve finanční 

problematice. Finanční vzdělávání je zakomponováno do rámcových vzdělávacích programů 

na středních školách. Na základních školách se vyučuje v rámci dobrovolných předmětů. Od 

1. září 2013 však bude zakomponována povinně i do vzdělávacích programů základních 

škol. (Říhová, 2013) Na finanční gramotnost dětí a mládeže je zaměřeno také mnoho dalších 

projektů. Ve své práci se zaměřím zejména na projekty určené pro seniory. Tyto projekty 

jsou popsány v kapitole 3.5 Senioři a finanční gramotnost. 

3.4.1 Národní strategie finančního vzdělávání 

Národní strategie finančního vzdělávání je dokument vydaný v roce 2010 

Ministerstvem financí České republiky. Jejím cílem je vytvořit systém vzdělávání ve finanční 

oblasti a tím zvyšovat finanční gramotnost obyvatel České republiky, díky které se budou 

lépe orientovat na finančním trhu. 

Účelem této strategie je stanovení společných cílů v oblasti finančního vzdělávání, 

obecných principů a prostředků k jejich dosažení.  

Národní strategie finančního vzdělávání navazuje na jiné dokumenty na národní 

úrovni, ale také na dokumenty na úrovni evropské či světové (např. na dokumenty OECD či 

EU). Objasňuje význam finančního vzdělávání pro spotřebitele i celou společnost, vymezuje 

obsah finanční gramotnosti, stanovuje strukturu finančního vzdělávání i s jeho principy. V 

Národní strategii finančního vzdělávání je nastíněna role klíčových subjektů podílejících se 

na finančním vzdělávání a také to, jak budou koordinovány aktivity vedoucí ke zvýšení 

finanční gramotnosti obyvatel České republiky. Je zde nastíněno i financování projektů a 

programů finančního vzdělávání i jejich následné hodnocení a měření jejich úspěšnosti. 

V závěrečné kapitole je uveden akční plán zahrnující aktivity subjektů veřejné správy, které 

se budou na projektu finančního vzdělávání podílet v období 2010 – 2015. Obsah 

jednotlivých kapitol bude podrobněji rozebrán. 

Na mezinárodní i evropské úrovni byly vydány různé dokumenty k finanční 

gramotnosti, na které Národní strategie finančního vzdělávání navazuje. V návaznosti na 

události na finančním trhu v posledních letech byly zahájeny projekty vycházející z konceptů 

mezinárodních organizací. V roce 2008 byla v rámci OECD vytvořena skupina pro finanční 

vzdělávání, tzv. INFE – International Network on Financial Education. Tato skupina si klade 

za úkol zvýšit povědomí o významu finančního vzdělávání a podpořit členské státy ve 

vytvoření jejich národních strategií finančního vzdělávání. V roce 2000 byl také zprovozněn 

mezinárodní webový rozcestník IGFE – International Gateway on Financial Education, který 

je základním zdrojem informací k finančnímu vzdělávání a podporuje aktivity INFE. Také 
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Evropská komise v roce 2008 ustanovila Expertní skupinu pro finanční vzdělávání, která je 

jejím poradním a konzultačním orgánem. (MF, 2010) 

Národní strategie finančního vzdělávání (MF, 2010) popisuje také priority finanční 

gramotnosti. Jednou z nich je aktivní a odpovědná účast na finančním trhu, tzn., že je 

potřeba, aby spotřebitelé chápali důležitost své aktivity na finančním trhu, kterou představuje 

znalost spotřebitelských práv i aktivní přístup k využívání finančních produktů a služeb. 

Cílem je efektivní rozhodování občanů ve věcech financí. 

  Jako další prioritu vidí Národní strategie finančního vzdělávání (2010) prevenci proti 

zadlužování. V současné době narůstá zadluženost českých domácností, počet exekucí či 

počet vyhlášených osobních bankrotů. Je tedy důležité, aby spotřebitelé mohli zodpovědně 

posuzovat svá finanční rozhodnutí. 

 Poslední prioritou je to, aby občané znali důležitost zajištění na stáří. Vzhledem k 

stárnutí české populace je zapotřebí, aby se občané byli schopni zabezpečit na stáří i jinak, 

než jen spoléháním na státní podporu. Cílem je, aby spotřebitelé byli schopni vybrat si 

vhodný produkt nebo formu, která je na stáří zajistí. 

 Finanční vzdělávání stojí na třech principech. Prvním z nich je princip obecnosti. Je 

potřeba rozvíjet a zvyšovat základní orientaci a přehled občanů o finančních produktech a 

službách, nesmí však být propagován žádný konkrétní. Dalším principem je princip 

odbornosti, který poukazuje na odbornou úroveň lektorů v oblasti finanční gramotnosti. 

Lektoři musejí mít nejen znalosti z oblasti financí ale také z oblasti vzdělávání. Posledním 

principem je princip zacílení, kterým je myšlena důležitost vymezení konkrétní cílové 

skupiny, pro kterou bude určen vzdělávací program. (MF, 2010, s. 16–17) 

 Aby finanční vzdělávání zasáhlo celou populaci, je strategií vymezena dvoupilířová 

struktura finančního vzdělávání. Prvním pilířem je finanční vzdělávání žáků v počátečním 

vzdělávání. Garantem počátečního vzdělávání ve finanční oblasti je stát, tedy MŠMT. 

Odbornou podporu poskytne MF a ČNB. Implementace finančního vzdělávání se stává 

z několika kroků, kterými jsou vytvoření Standardů finanční gramotnosti pro žáky prvního a 

druhého stupně základních škol i pro žáky škol středních a dále zařazení těchto standardů 

do rámcových vzdělávacích programů. Je také potřeba vytvořit metodické plány pro školy. 

Aby bylo finanční vzdělávání kvalitně předáno žákům, témata finančního vzdělávání musejí 

být zařazena do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Také je nutné 

obnovovat postupem času celý systém budování finanční gramotnosti v souladu s vývojem 

potřeb žáků a vývojem finančního trhu. 
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 Druhým pilířem je finanční vzdělávání občanů v dalším vzdělávání. Finanční 

vzdělávání občanů by mělo být zajišťováno především soukromým sektorem, tj. především 

profesními sdruženími finančních institucí a sdruženími spotřebitelů. Základních opatření 

v rámci dalšího vzdělávání je několik. Důležitá je zejména efektivní spolupráce subjektů 

veřejné správy, které mají ve finančním vzdělávání dospělé populace podíl, s profesními 

sdruženími finančních institutů a sdruženími spotřebitelů v rámci Pracovní skupiny. Je nutná 

revize Standardu finanční gramotnosti dospělého občana v souladu s vývojem finančního 

trhu. Klíčové je vstupní šetření úrovně finanční gramotnosti občanů a přehled stávajících 

projektů na podporu finanční gramotnosti. Na základě výsledků ze vstupního ověření 

finanční gramotnosti občanů, je vhodné vybrat a tvořit projekty, které pokryjí identifikované 

priority a o těchto projektech informovat veřejnost. Dalším důležitým opatřením je pravidelné 

monitorování finanční gramotnosti obyvatel České republiky a mapování projektů na její 

podporu. 

Velmi důležité jsou ve finančním vzdělávání národní strategie jednotlivých států, které 

by měly být při svém vzniku koordinovat příslušnými státními orgány. Národní strategii 

finančního vzdělávání v České republice předkládá Ministerstvo financí. Tato národní 

strategie vychází z původního materiálu Strategie finančního vzdělávání, který byl vytvořen 

Ministerstvem financí v roce 2007. Na vzniku Národní strategie finančního vzdělávání se 

podílelo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Česká národní banka 

(ČNB) a posléze byl projednán Pracovní skupinou pro finanční vzdělávání, ve které byli 

zapojeni zainteresovaní účastníci z řad profesních sdružení finančních institucí, veřejných 

institucí i sdružení spotřebitelů. 

 Finanční vzdělávání je jedním ze tří pilířů MF k ochraně spotřebitele na finančním 

trhu. Finanční vzdělávání zajišťuje informovanost spotřebitelů o finančním trhu a jejich 

postavení na něm. Informovaný spotřebitel je schopen přijímat odpovědná rozhodnutí. 

Pomáhá orientovat se občanovi jako spotřebiteli na rychle se měnícím trhu finančních 

produktů a služeb. Vede k pochopení osobní zodpovědnosti za svá rozhodnutí v oblasti 

financí. Občan je také schopný uvědomit si důležitost svých rozhodnutí v celospolečenském 

měřítku, např. důležitost prevence předlužení a zajištění se na stáří. Finanční vzdělávání 

přispívá také k rozvoji státní ekonomiky. 

 V roce 2007 si Ministerstvo financí ČR nechalo zpracovat průzkum, jehož cílem bylo 

zjistit postoje občanů České republiky k finančnímu vzdělávání. Průzkum byl založen na 

subjektivním hodnocení občanů, i přesto ukázal na potřebu finančního vzdělávání v České 

republice. Objektivní výzkum finanční gramotnosti byl uskutečněn v roce 2010, výzkumem se 

budu ve své práci dále zabývat.  
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 K financování činností spojených s implementací této strategie využívají resorty 

stávající rozpočty, dále pak evropské fondy, tedy zejména prostředky z Evropského 

sociálního fondu v oblasti lidských zdrojů. K hodnocení účinnosti této strategie bude využito 

opakované měření finanční gramotnosti populace a mapování projektu finančního 

vzdělávání. Česká republika se také v roce 2010 zapojila do výzkumu finanční gramotnosti, 

který připravila OECD. Díky tomu je možné porovnávat výsledky národního měření 

s výsledky jiných zemí. 

 Národní strategie finančního vzdělávání také zahrnuje akční plán, který pokrývá celý 

systém finančního vzdělávání a zahrnuje aktivity veřejné správy. Vychází z aktivit 

plánovaných v dokumentu Strategie finančního vzdělávání z roku 2007. U každého úkolu je 

uveden termín jeho očekávaného splnění a subjekt, který je zodpovědný za realizaci. (MF, 

2010) 

 Přijetí Národní strategie finančního vzdělávání považuji za správný krok. Je důležité 

mít dokument, který se touto problematikou zabývá. Na základě Národní strategie finančního 

vzdělávání každý rok Ministerstvo financí zveřejňuje projekty, které budou naplňovat cíle 

strategie a budou pomáhat v rozvoji finanční gramotnosti občanů. Po přijetí strategie se 

začalo o finanční gramotnosti více diskutovat. Začaly se objevovat různé vzdělávací 

programy na toto téma, média si začala této problematiky více všímat. Urbánek (2013) 

upozorňuje na problematiku spojenou s Národní strategií finančního vzdělávání. Autor uvádí, 

že jsme sice národem, který má vytvořené standardy finančního vzdělávání, avšak nevíme, 

jak je realizovat. Za příčinu tohoto problému považuje pověření realizací cílů strategie hned 

pět institucí. Podle Urbánka (2013) je efektivnější, pokud je realizací pověřen pouze jeden 

subjekt, který bude mít plnou zodpovědnost za naplnění cílů a bude věnovat problematice 

náležitou pozornost. Pozitivně lze vnímat politickou shodu v oblasti finančního vzdělávání. 

Po vydání Národní strategie finančního vzdělávání začali nakladatelé vydávat různé 

učebnice zabývající se finanční gramotností. Fungují také celé webové portály, zaměřené na 

oblast finanční gramotnosti.  

3.4.2 Měření finanční gramotnosti v České republice 

Průzkumy finanční gramotnosti v České republice byly provedeny již několikrát. Při 

vytváření Národní strategie finančního vzdělávání v roce 2007 zadalo Ministerstvo financí 

zpracování průzkumu k problematice finančního vzdělávání. Výsledky průzkumu uvedené 

v Národní strategii finančního vzdělávání (2010) potvrdily, že je nutné rozvíjet finanční 

gramotnost občanů i to, že sami občané mají o vzdělávání v oblasti financí zájem.  

 Z průzkumu vyplynulo několik závěrů. Největší část občanů (35 %) ohodnotila úroveň 

svojí finanční gramotnosti známkou 3 (na stupnici od 1 do 5), lépe svoji finanční gramotnost 
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hodnotili lidé s vysokoškolským vzděláním, soukromí podnikatelé a lidé z domácností 

s vyššími příjmy. 45 % občanů tvrdí, že se orientují v nabídce produktů na finančním trhu, 

zároveň 29 % občanů říká, že jim jejich úroveň znalostí brání ve využívání finančních 

produktů. Důležitost znalostí finančních pojmů i získávání informací z finanční oblasti si 

uvědomuje cca 75 % dospělých občanů a 9 z 10 dotázaných si myslí, že je důležité dospělou 

populaci vzdělávat zejména v oblasti hospodaření s penězi. Podle 93 % dotázaných by se 

měly objasnit finanční pojmy na základních a středních školách. Zároveň se 83 % 

dotázaných shodlo na tom, že ve škole znalosti pro orientaci na finančním trhu nezískali. 

Většina respondentů se shodla na tom, že je důležité, aby byla vzdělávána ve finanční 

oblasti celá populace od dětí až po seniory. Když byli respondenti dotazováni na to, jakou 

formou by si další vzdělávání v této oblasti představovali, většina by preferovala pasivní 

předávání informací formou letáků, brožur, článků na internetu, odborných příloh v tisku, 

sledovaly by také specializované pořady v televizi. Na kurzy a semináře by chodila třetina 

respondentů. Pokud by bylo finanční vzdělávání zcela zdarma a bez propagace konkrétních 

poskytovatelů, využili by jej 3/4 dotázaných. Z výzkumu také vyplynulo, že vzdělávání 

dospělých v oblasti finanční gramotnosti by měl zajišťovat stát (42 % respondentů) nebo 

finanční instituce (37 % respondentů). (MF, 2010) 

 V roce 2010 provedla společnost STEM/MARK na základě požadavku Ministerstva 

financí a Národní banky průzkum úrovně finanční gramotnosti dospělých občanů ČR. Do 

výzkumu byly implementovány otázky z výzkumu, který prováděla OECD. Otázky byly 

zaměřeny na několik oblastí finanční gramotnosti, těmito oblastmi byly domácí finance, 

vytváření rezerv, finanční produkty, chování a zvyklosti ve světě financí, znalosti ze světa 

financí a smlouvy a stížnosti. Výzkum byl proveden na reprezentativním vzorku obyvatel 

starších osmnácti let. Celkem se výzkumu zúčastnilo 1005 respondentů. (STEM/MARK, 

2010) 

 V oblasti domácích financí byli respondenti dotazování na přehled o svých vlastních 

financích, sestavování a dodržování domácího rozpočtu. Většina občanů má přehled o svých 

domácích financích (92 %). 77 % respondentů rozhoduje o pravidelném hospodaření 

domácnosti samo nebo s dalším členem domácnosti. Méně než polovina (45 %) občanů si 

tvoří domácí rozpočet. 80 % seniorů má přehled o svých financích, ve většině případů 

s penězi hospodaří sám respondent (57 %). Občané nad 60 let si nejvíce ze všech věkových 

kategorií myslí, že je tvoření domácího rozpočtu zbytečné (68 %).  

 Finanční rezervy si tvoří 60 % občanů. Nejvíce si peníze ukládají na běžný účet (dvě 

pětiny respondentů). Na nepředvídané výdaje myslí více než polovina občanů, mají pro 

takové situace peníze uložené nejvíce opět na běžných účtech. O finančním zabezpečení na 
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stáří přemýšlelo 59 % respondentů, třetina občanů si však rezervy na stáří netvoří vůbec. 

Nejčastějším důvodem je to, že lidem nezbývá z čeho si spořit. 44 % všech respondentů si 

myslí, že je na stáří připraveno dostatečně. Občané nad 60 let při financování v penzi nejvíce 

spoléhají na důchod (38 %). Lidé nad 60 let jsou také nejvíce ze všech přesvědčeni o tom, 

že je jejich finanční zabezpečení na penzi nedostatečné (64 %). 

 Většina občanů zná mnoho finančních produktů, avšak využívají jen základní z nich. 

Informace o finančních produktech nejčastěji respondenti hledají u zaměstnanců pobočky, 

na internetu, u nezávislého finančního poradce a dají na doporučení od známých a 

příbuzných. Při výběru úvěru se dotazovaní nejčastěji rozhodují podle výše měsíční splátky 

(80 %) a podle úrokové sazby (71 %). Rozdíl mezi kreditní a debetní kartou skutečně zná 

52 % dotazovaných. 24 % respondentů používá kreditní kartu a to nejvíce na běžné nákupy. 

Lidé si také uvědomují rizika spojená s platebními kartami a internetovým bankovnictvím. 

Polovina respondentů nad 60 let využívá běžný účet, to je nejméně ze všech věkových 

kategorií. Internet banking využívá podle průzkumu pouze 6 % dotazovaných občanů nad 60 

let. 

 V oblasti chování a zvyklostí ve světě financí byli respondenti dotazování např. na to, 

jak vycházejí se svými financemi. Své účty platí vždy včas 65 % respondentů, 15 % 

respondentů odpovědělo, že se jim za poslední rok stalo, že nebyli schopni zaplatit včas 

splátku. Z průzkumu také vyplynulo, že lidé raději šetří, než utrácejí. Za poslední rok se 23 % 

ze všech respondentů dostalo do situace, kdy jejich příjmy nepokrývaly jejich životní náklady. 

Do takové situace se dostalo 16 % respondentů nad 60 let. Do podezřelé investiční nabídky 

by své peníze vložilo celkem 23 % z dotázaných občanů, takovéto podezřelé nabídky by ale 

využilo je 15 % respondentů starších 60 let. 

 Znalosti ze světa financí jsou velmi důležitou složkou finanční gramotnosti. Většina 

respondentů (81 %) ví, že jsou vklady v bankách pojištěny. Do jaké výše skutečně ví jen 

necelá pětina z nich. Třetina dotázaných tvrdí, že ví, co znamená zkratka RPSN. Skutečně ji 

dokáže rozepsat jen necelá třetina z nich. 94 % respondentů nedokáže odhadnout míru 

inflace za loňský rok, co se ale stane s jejich úsporami v bance při inflaci, ví 60 % 

respondentů.  

 Výzkum v oblasti stížností a smluv například odhalil, že si pečlivě přečte a na 

nejasnosti se zeptá jen 36 % dotázaných. Respondentům se stalo, že jim byla předložena 

smlouva tak dlouhá, že ji celou nepřečetli (33 %), nebo jim byla předložená komplikovaná 

smlouva, které nerozuměli (43 %). Jen 6 % respondentů někdy reklamovalo finanční produkt, 

pokud by reklamace nebyla uznána, obraceli by se na soud (14 %). 
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3.5 Senioři a finanční gramotnost 

Z výzkumu Respekt institutu vyplynulo, že významným činitelem životní spokojenosti 

člověka staršího padesáti let je jeho ekonomická situace. Výzkum také potvrdil, že se 

finanční nároky společně s věkem nesnižují. (Bočková, Hastrmanová, Havrdová, 2011) Proto 

je důležité, aby se senioři orientovali v oblasti financí a byli schopní efektivně spravovat své 

rodinné rozpočty. 

Základním příjmem seniorů je starobní důchod. Aby na něj senioři měli nárok, musí 

splňovat několik podmínek, kterými jsou dosažení důchodového věku a potřebná doba 

sociálního pojištění. Průměrný věk odchodu do starobního důchodu je podle posledních 

údajů ČSÚ u žen 59,6 let a u mužů 61,4 let. (ČSÚ, 2013c) Jak ukazuje Česká správa 

sociálního zabezpečení, věk odchodu do důchodu se bude u občanů narozených po roce 

1936 postupně prodlužovat z 60 let a 2 měsíců u mužů a 57 – 53 let u žen (přesný věk závisí 

na počtu vychovaných dětí) na 67 let pro obě pohlaví. Aby měl senior nárok na vyplácení 

starobního důchodu, musí zároveň splňovat potřebnou dobu sociálního pojištění, která se 

také prodlužuje. V roce 2013 musí být člověk k sociálnímu pojištění přihlášen 29 let. Po roce 

2018 už bude tato doba prodloužena na 35 let. (Česká správa sociální zabezpečení, 2013a) 

Průměrná výše starobního důchodu v České republice v roce 2013 činí 10 929 Kč. 

(Česká správa sociálního zabezpečení, 2013b) Medián důchodu je 10 657 Kč, tzn. že 

polovina seniorů pobírá starobní důchod nižší než je tato částka.  

Senioři jsou skupinou, která je nejvíce ohrožena tzv. příjmovou chudobou. (Kalmus, 

2012) O příjmové chudobě mluvíme, je-li hranice příjmů domácnosti nižší než 60 % mediánu 

ekvivalizovaného příjmu. V České republice byla v roce 2010 hranice chudoby stanovena na 

111 953 Kč za rok na osobu. Nejvíce ohroženy chudobou jsou jednočlenné domácnosti žen 

ve starobním důchodu (23,2 %). Dvě třetiny domácností seniorů uvedly, že se svými příjmy 

vycházejí s obtížemi. Kalmus také ve svém příspěvku uvedl, že je 15,2 % důchodců 

materiálně deprivovaných. Důchodci odpovídali na to, zda si mohou dovolit devět vybraných 

položek. Pokud chybí tři a více položek, mluvíme o materiální deprivaci. Z celého příspěvku 

pak vyplývá, že v nejhorší finanční situaci se nachází jednočlenné domácnosti důchodkyň. 

Tyto domácnosti jsou nejvíce ohroženy příjmovou chudobou. Náklady na bydlení pro ně 

představují největší finanční zátěž. Nejhůře také vycházejí se svými příjmy a jsou nejvíce 

materiálně deprivované.  

Zadlužení českých seniorů roste. Starší občané se dostávají stále častěji do situace, kdy 

nejsou schopni splácet svoje finanční závazky. Například Finanční noviny ve svém článku 

Inkasní agentury: Mezi seniory je stále více dlužníků informují o tom, že podíl seniorů mezi 

neplatiči inkasa vzrostl na 4,5 %. Počet seniorů, kteří nezvládají platit, se během tří let 
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zvedá. Server tn.cz zase 27. 4. 2012 informoval o tom, že je na 60 tisíc důchodů uvalena 

exekuce a Česká správa sociálního zabezpečení strhla z důchodů miliardu korun. Dlužníků 

mezi důchodci je podle zprávy třikrát více než před deseti lety a tento zvyšující se trend bude 

pokračovat. Senioři často platí dluhy za své děti, ručí jim svým majetkem, o který při 

nesplácení dluhů svých dětí přicházejí. Často také senioři podepisují různé spotřebitelské 

úvěry, které mohou být velmi nevýhodné a mohou je dostat do finanční pasti.  

Seniory mohou do finančních problémů dostat tzv. předváděcí akce. Různé společnosti 

zvou prostřednictvím letáků seniory pod záminkou výletu na předváděcí akce svých 

produktů. Seniory zejména lákají na mnoho dárků, které dostanou na akci zdarma. To, že jde 

o předváděcí akci, na letáku mnohdy není uvedeno. Seniorům jsou na takových akcích 

nabízeny produkty, které jsou předražené. Prodejci na seniory používají různé manipulativní 

techniky i výhružky, aby si zboží zakoupili. Není výjimkou, že seniorům dávají podepsat 

různé nevýhodné smlouvy na splácení zboží. Veškeré praktiky prodejců a průběh těchto akcí 

zpracovala Silvie Dymáková ve svém dokumentu Šmejdi.  

 Senioři se mohou stát oběťmi různých finančních podvodů. V médiích se neustále 

objevují zprávy o tom, jak senioři podepsali nevýhodné smlouvy podomních prodejců, nebo 

se zúčastnili výše zmíněných předváděcích akcí, které je dostaly do finančních problémů. 

Považuju za důležité na tyto problémy upozorňovat v médiích, avšak je také důležité, aby byl 

mediální obraz seniorů vyvážený. Jak zmiňuje Haškovcová (2010), na základě takovýchto 

zpráv vnímají sami sebe i společnost seniory jako snadné oběti. Sami senioři se pak mohou 

cítit ohroženi. 

Mnoho seniorů pracuje také v penzi, mimo jiné proto, aby zlepšili svoji finanční 

situaci. Pro občany nad 50 let je práce stále velmi důležitá, ale pozice této věkové skupiny 

lidí je na trhu práce velmi obtížná. Snižující se míra ekonomické aktivity souvisí s obtížnou 

situací na trhu práce pro občany starší 50 let a s odchodem občanů do starobního důchodu, 

kdy se většina lidí stává ekonomicky neaktivní. I přes to zůstávají někteří senioři i ve 

starobním důchodu ekonomicky aktivní. Podle posledních dat Českého statistického úřadu 

z roku 2011 v České republice pracovalo 157 tisíc občanů pobírajících starobní a předčasný 

starobní důchod. Pracující důchodci tak představovali více než 5 % všech pracujících. (ČSÚ, 

2012b) Z příspěvku Jana Kalmuse (2012) ke Kulatému stolu Českého statistického úřadu 

vyplývá, že příjmy jednočlenných domácností seniorů jsou tvořeny z 88 % důchody. U příjmů 

všech domácností se starobními důchodci je podíl důchodů 70 % a další ¼ příjmů tvoří 

pracovní příjmy. Domácnosti pracujících důchodců mají své příjmy tvořeny z 58 % příjmy 

pracovními a z 38 % důchody. 
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Důchodci nejčastěji pracují v sektoru služeb (164 tis.), méně často v sektoru průmyslu 

(64,7 tis.) a nejméně pracují v sektoru zemědělství (10,7 tis.). (ČSÚ, 2013c) Toto rozvržení 

pracujících důchodců v jednotlivých sektorech je pochopitelné. V sektoru průmyslu a 

zemědělství je práce velmi často fyzicky náročná, proto senioři pracují spíše v sektoru 

služeb. 

3.5.1 Podpora finanční gramotnosti seniorů 

  Přehled projektů na podporu finanční gramotnosti na stránkách Ministerstva financí 

zahrnuje vzdělávací akce zaměřené na různé cílové skupiny. Jsou zastoupeny projekty, 

které probíhají prezenční formou v podobě různých besed a přednášek. Zastoupeny jsou 

také projekty, které jsou přístupné na internetu. (MF, 2013) Ve své práci jsem se zaměřovala 

na projekty určené výhradně pro seniory a na projekty pro širokou veřejnost, kterých by se 

senioři mohli také zúčastnit. 

 Média mohou při finančním vzdělávání velice pomoci. Jak bylo uvedeno výše v mé 

práci, z průzkumu k problematice finančního vzdělávání (MF, 2010) vyplynulo, že by 

respondenti preferovali pasivní formu předávání informací o finanční gramotnosti zejména 

z brožur, letáků, příloh v tisku a specializovaných pořadů v televizi. Podle Saka a Kolesárové 

(2012) sledují senioři televizi v průměru 2,9 až 3,5 hodiny denně. Autoři také uvádějí, že 

senioři sledují televizi dvakrát více než ostatní populace a poslech rozhlasu mezi seniory 

také vzrostl. Právě z těchto důvodů by mohly být televizní a rozhlasové pořady zaměřené na 

finanční vzdělávání pro seniory lákavé.  

Česká televize a Český rozhlas do svého vysílání zařazují pořady, které se zabývají 

finanční tématikou. Česká televize do svého vysílání zařadila různé pořady, které se zabývají 

financemi a mohou být přínosem pro finanční gramotnost obyvatel. Jedním z takových 

pořadů je například Den D, ve kterém investoři mohou svoje peníze vložit do zajímavých 

projektů, se kterými přicházejí začínající podnikatelé, tento pořad poprvé Česká televize 

vysílala v roce 2009. (Česká televize, 2013a) Dalším pořadem zaměřeným na finance je 

projekt Krotitelé dluhů, kde mohou diváci sledovat autentické osudy lidí, kteří se dostali do 

finančních problémů. S jejich řešením jim pomáhají tzv. krotitelé dluhů. Z každého dílu 

pořadu si mohou diváci odnést ponaučení pro svůj domácí rozpočet. (Česká televize, 2013b) 

Velmi zajímavým projektem České televize je pořad Suma sumárum aneb Kde jsou mé 

peníze. Po odvysílání pořadu, který prezentuje určitou finanční situaci konkrétní rodiny nebo 

osoby, na ČT1 pokračuje na ČT 24 živá diskuse s odborníky, do které se mohou občané 

zapojovat se svými dotazy a tvořit tak jeho obsah. Cílem projektu je, aby se občané začali 

více zajímat o svou finanční situaci a lépe se orientovali v nabídce finančních produktů. 

(Česká televize, 2013c) V celém vysílání kanálu ČT 24 můžeme sledovat mnoho pořadů 
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zabývajících se financemi, ať už jsou to samotné Události, Studio Burza, nebo Ekonomika 

ČT 24. Můžeme říci, že se finanční gramotností zabývá více veřejnoprávní televize, než 

soukromé televizní stanice. Soukromé televizní stanice v současné době nevysílají žádné 

specializované pořady zabývající se financemi a finanční gramotností. Témata, která by se 

do oblasti finanční gramotnosti dala zahrnout, se občas vyskytují v investigativních pořadech, 

jako např. Na vlastní oči, Reportéři na vaší straně a další podobné pořady.  

V rozhlasovém vysílání se finančnímu vzdělávání věnuje zejména Český rozhlas. 

Stanice Český rozhlas Radiožurnál nabízí rozhlasové pořady zabývající se financemi, např. 

Byznys dnes, Z burzy a další. Do svých diskusních pořadů zařazuje témata finanční 

gramotnosti a finančního vzdělávání. Na stanici Český rozhlas Praha je pravidelně vysílán 

živý diskusní pořad Kontakt dvojky, tento pořad má na každý den jiný program a jiného 

moderátora. Každý pátek se zaměřuje na téma Životní styl 50+, kde se odborníci společně 

s moderátorkou Světlanou Lavičkovou zabývají tématy spojenými se životem po padesátce. 

Pravidelně jsou do tohoto tématu zařazovány diskuse o finanční gramotnosti. (Český 

rozhlas, 2013)  

Na našem trhu jsou nabízena tištěná média, která se zabývají zejména oblastí 

financí. I ta mohou pomáhat v rozvoji finanční gramotnosti a v orientaci seniorů na finančním 

trhu. Za všechny můžeme jmenovat např. Hospodářské noviny, Deník Mladá fronta E15, 

Ekonom, Euro a další.  

 Jedním z projektů, který je zaměřený přímo na seniory, jsou besedy a semináře 

pořádané Slezskou diakonií občanskou poradnou v Karviné s názvem Při podpisu lehce, při 

splácení těžce. Tyto semináře jsou mimo seniorů určeny také pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením i širokou veřejnost. Na seminářích jsou občané seznámeni s riziky lákavých 

nákupů na splátky, snadno dostupných půjček i s následky předlužení a nesplácení svých 

závazků, to vše na konkrétních příkladech. Na seminářích je probírán také postup oddlužení. 

V případě, že se semináře účastní senioři, jsou do programu zahrnuty např. také obrana proti  

praktikám používaným na předváděcích akcích. (Šimerdová, 2012) 

 Občanské sdružení Společnou cestou nabízí pro širokou veřejnost přednáškou 

činnost, poradenství k zadlužování, exekucím a oddlužení. Poradenství je bezplatné a je 

realizováno telefonicky, po internetu i osobně. (spolcest.cz, 2013) 

 Občanské sdružení Spotřebitel.net se také zaměřuje na oblast financí a podpory 

finanční gramotnosti obyvatel. Pořádá různé semináře pro žáky základních, středních i 

speciálních škol a také pro seniory. Na svých stránkách publikují články, které se vztahují 

k finančnímu vzdělávání. Posláním sdružení je ochrana práv spotřebitele. Cíli sdružení jsou 
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šíření informací souvisejících s ochranou spotřebitele, vzdělávání spotřebitelů, poradenská 

činnost a odborná publikační činnost. (spotrebitel.net, 2013) 

 Projekt Abeceda rodinných financí je projektem finančního vzdělávání, který je určený 

pro širokou veřejnost. V rámci tohoto projektu probíhají semináře přímo v komunitách. 

Zabývá se základními principy hospodaření domácností, sestavováním rodinného rozpočtu, 

znalostí finančních produktů, právním minimem i povinnostmi v pracovněprávních vztazích. 

Celý systém funguje tak, že pokud kdokoli vnímá potřebu finančního vzdělávání ve svém 

okolí (organizaci, klubu,…), může se na projekt obrátit. Sdružení vyškolí lektora, poskytne 

mu přípravu v oblasti finančního vzdělávání a organizace, která lektora vysílá, obdrží také 

grant na vlastní vzdělávací projekt. Tento projekt vnímám jako dobrou příležitost pro 

vzdělávání seniorů v této oblasti. Svého lektora na finanční gramotnost tak mohou mít 

bezplatně různé kluby důchodců nebo domovy pro seniory a další podobné instituce. 

(abecedarodinnychfinanci.cz, 2013) 

 V Karlovarském kraji byly v roce 2012 uspořádány kurzy finanční gramotnosti pro 

seniory Svazem zdravotně postižených. (SČP v ČR, 2013) Projekt byl spolufinancován 

z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí. Senioři ve skupinách po 10 až 20 

účastnících absolvovali kurzy zaměřené na čtyři oblasti: internetové bankovnictví, využívání 

stávajících platebních médií, optimální zacházení s financemi – domácí účetnictví a rizika 

současného finančního systému. 

 Mnoho příležitostí pro zvýšení finanční gramotnosti lze nalézt na internetu. Pro 

seniory však internetové projekty nejsou tolik přístupné, podmínkou je jejich počítačová 

gramotnost. Podle dat Českého statistického úřadu používá počítač 31 % žen a 41 % mužů 

ve věkové kategorii 55-74 let. (ČSÚ, 2012a) Bohatou nabídku informací o finanční 

gramotnosti nabízí například společnost Partners Financial Services, a.s. na webových 

stránkách Den finanční gramotnosti.(denfinancigramotnosti.cz, 2013) Na těchto stránkách 

mohou uživatelé ze široké veřejnosti najít mnoho článků, lekcí, testů zaměřených na 

tématiku finanční gramotnosti. Dalším internetovým portálem zabývajícím se finanční 

gramotností obyvatel, je projekt společnosti Economy Rating, a.s., která je brněnskou 

společností nabízející poradenství v oblasti financí, podnikání a ekonomické stability. 

(nenechsedojit.cz, 2013) V rámci projektu jsou nabízeny zdarma konzultace s lektory, které 

probíhají osobně či přes online poradnu. Vzdělávací kurzy společnost pořádá také zdarma v 

Brně, Olomouci, Zlíně a Jihlavě v období od 1. července 2012 do 31. října 2013. Kurzy jsou 

určeny všem občanům, kteří již vstoupili na trh práce a mají o danou problematiku zájem.  

Na webových stránkách se nacházejí také bezplatné online kurzy. Na internetu je k dispozici 
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mnoho stránek zaměřených na finanční problematiku, semináře, publikace. Za všechny 

můžeme jmenovat například portál www.mesec.cz nebo www.cofet.cz.  

  

http://www.mesec.cz/
http://www.cofet.cz/
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4 Empirická část 

V empirické části své bakalářské práce jsem se zaměřila na zkoumání finanční 

gramotnosti seniorů v Karlovarském kraji. Jak celé šetření probíhalo, budu popisovat 

v následující kapitole. 

4.1 Cíl šetření a hypotézy 

Cílem šetření je zjistit, jaká je finanční gramotnost seniorů v Karlovarském kraji. 

Vzhledem k cíli práce jsme si stanovila celkem dvě výzkumné hypotézy, na které se budu 

zaměřovat.  

Výzkumné hypotézy jsem stanovila na základě výsledků z jiných šetření finanční 

gramotnosti, zejména ze závěrů kvantitativního výzkumu finanční gramotnosti, který v roce 

2010 nechalo zpracovat agenturou STEM/MARK Ministerstvo financí České republiky a 

Česká národní banka a ze závěrů Mezigeneračního testu finanční gramotnosti společnosti 

Partners, který pro ni v roce 2011 realizovala společnost MindBridge Consulting.  

H1: Předpokládám, že čím vyšší je věk seniora, tím nižší je jeho finanční 

gramotnost. 

Z výzkumu STEM/MARK (2010) vyplynulo, že obecně s rostoucím věkem se lidem jeví 

více jako zbytečné sestavovat si domácí rozpočet. Také méně využívají některé finanční 

produkty, jako např. běžný účet v bance nebo internetové bankovnictví. Mezigenerační test 

finanční gramotnosti společnosti Partners zase ukázal, že lidé ve vyšším věku mají nejhorší 

finanční gramotnost ze všech věkových skupin. Finanční gramotnost v tomto případě 

zkoumali na základě znalostí pojmů a produktů z finanční oblasti. (Partners, 2011) Proto 

jsem se zaměřila na to, zda také v rámci skupiny seniorů má jejich zvyšující se věk vliv na 

finanční gramotnost. 

H2: Předpokládám, že čím vyšší je vzdělání seniorů, tím je vyšší i jejich finanční 

gramotnost. 

Vzdělání se ukázalo jako důležitý faktor, který ovlivňuje finanční gramotnost občanů. 

Závěry z výzkumu MF a ČNB potvrdily, že čím mají lidé vyšší vzdělání, tím častěji si ukládají 

peníze stranou a tvoří si finanční rezervu pro náhlé, nepředvídatelné výdaje. Čím nižší je 

vzdělání člověka, tím méně rozumí finančním pojmům než ostatní, např. čím nižší bylo 

vzdělání občanů, tím spíše nevěděli rozdíl mezi debetní a kreditní kartou, méně využívali 

službu internet banking, neznali vliv inflace na finance. Tyto závěry výzkumu mě přiměly 

zabývat se vlivem vzdělání na finanční gramotnost u seniorů. 
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Pro ověření hypotéz je důležitým momentem definice pojmu finančně gramotný občan. 

Díky výsledkům výzkumu finanční gramotnosti, který nechalo provést MF a ČNB (2010) bylo 

definováno, jaké jsou znalosti a kompetence finančně gramotného člověka. Finančně 

gramotný občan má představu o tom, kolik má k dispozici vlastních peněz, sestavuje si 

domácí rozpočet a sleduje jeho dodržování, plánuje své výdaje a je připraven na situaci 

ztráty hlavního příjmu. Pokud je občan finančně gramotný, zná základní finanční produkty, 

při jejich výběru zvažuje více nabídek a hledá více zdrojů a je si vědom rizik, která jsou 

s některými finančními produkty spojená. Finančně gramotný občan platí svoje účty včas, 

sleduje svoji finanční situaci. Než si něco koupí, zvažuje, zda si to může dovolit a ví, jak by 

řešil svoji nepříznivou finanční situaci a než podepíše smlouvu, pečlivě si ji přečte. Důležitým 

bodem finanční gramotnosti občana jsou znalosti z finanční oblasti. Finančně gramotný 

občan ví, co znamená RPSN, inflace, zná pojmy p. a. a p. m. a další.   

4.2 Metodika výzkumného šetření 

Pro zjištění finanční gramotnosti seniorů v Karlovarském kraji jsem si zvolila kvantitativní 

šetření. 

Pomocí kvantitativního přístupu můžeme mimo jiné zkoumat předpokládané vztahy a 

ověřovat tak stanovené hypotézy a zkoumat několik aspektů u mnoha objektů. Data jsou pak 

vyhodnocována pomocí statistického zpracování.  (Reichel, 2009, s. 41) 

Jako techniku sběru dat jsem vybrala strukturovaný, standardizovaný dotazník. Jak uvádí 

Reichel (2009, s. 120-123), standardizovaný dotazník je tvořen převážně uzavřenými 

otázkami a není příliš dlouhý. Respondent jej většinou vyplňuje u sebe doma, případně na 

pracovišti. Údaje z takového dotazníku jsou kvantitativně dobře zpracovatelné, můžeme je 

lépe třídit a jsou srovnatelné. Důležité je také vzhled dotazníku, ten by měl vzbudit dobrý 

dojem u respondenta a být co nejvíce uživatelsky vstřícný. Dotazník by měl být optimálně 

dlouhý, přehledný a nekomplikovaný.  Výše uvedené zásady jsem se snažila dodržet také při 

tvorbě svého dotazníku.  

Základním výzkumným souborem se rozumí souhrn jednotek, které ve výzkumné situaci 

figurují v roli cílového souboru. Je souhrnem objektů, který můžeme vymezit, podchytit a 

identifikovat. Výzkumný soubor je množina jednotek, která zastupuje soubor základní. 

(Reichel, 2009, s. 76) Základním souborem mého výzkumu byli občané nad 55 let, kteří žijí 

v Karlovarském kraji. Výzkumný soubor jsem vybírala náhodným, pravděpodobnostním 

výběrem. Reichel (2009, s. 81) uvádí, že podstatou náhodného, pravděpodobnostního 

výběru je šance každého prvku základního souboru stát se prvkem výběrového souboru. 
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Respondenty pro svoje šetření jsem oslovovala sama v okolí svého bydliště, kterým je 

město Teplá v Karlovarském kraji. Také jsem dotazníky distribuovala prostřednictvím svých 

známých, kteří mají ve svém okolí seniory, kteří splňovali podmínky základního souboru. 

Celkem bylo rozdáno 65 dotazníků, z nichž navrácených bylo 58. Výzkumná vzorek 58 

respondentů nemůžeme považovat za reprezentativní. Výsledky proto nelze aplikovat na 

celou populaci seniorů. Jde spíše o nastínění situace finanční gramotnosti seniorů. 

4.3 Tvorba dotazníku 

 Dotazník byl tvořen celkem 25 otázkami, z nichž byla většina uzavřených (19). 

Polouzavřené otázky lze v dotazníku nalézt čtyři, respondenti u tohoto typu otázek mohli 

mimo souboru nabízených variant využít variantu vlastní. V dotazníku byly také dvě otázky 

otevřené. Reichel (2009, s. 51) rozděluje z hlediska počtu variant otázky na dichotomické a 

polytomické, které dále dělí na výběrové, výčtové a výčtové s pořadím. Ve svém dotazníku 

jsme použila převážně otázky výběrové (11), několik otázek dichotomických (9) a nejméně 

otázky výčtové (3), v dotazníku se neobjevila žádná výčtová otázka s pořadím. Otázky byly 

tvořeny tak, aby pokryly tematické okruhy finanční gramotnosti, kterými jsou domácí finance, 

vytváření rezerv, finanční produkty, chování a zvyklosti ve světě financí a znalosti z finanční 

oblasti. Dotazník byl anonymní. 

První až čtvrtá otázka zjišťovaly o respondentech základní údaje, kterými jsou pohlaví, 

věk, nejvyšší dosažené vzdělání a jejich pracovní aktivita.  

Pátá otázka byla výběrová a zaměřovala se na to, jak subjektivně vnímají senioři úroveň 

svojí finanční gramotnosti. Senioři měli svoji finanční gramotnost oznámkovat jako ve škole, 

přičemž známka 1 znamenala výbornou úroveň finanční gramotnosti, známka 5 znamenala 

nedostatečnou finanční gramotnost. 

Šestá až devátá otázka se zaměřovaly na oblast domácích financí a tvorbu finanční 

rezervy. Otázky číslo 6, 7, 8 byly dichotomické. Osmá otázka byla zároveň otázkou filtrační. 

Pokud na ni senioři odpověděli, že si část peněz ukládají stranou, pak byli přesměrování na 

otázku číslo devět, která zjišťovala, jakým způsobem si senioři peníze ukládají. Otázka číslo 

devět byla tedy otázkou výčtovou, částečně také ukazovala, jaké finanční produkty senioři 

využívají.  

Otázky číslo deset až čtrnáct byly zaměřeny na znalost finančních produktů a jejich 

využívání seniory. Senioři byli dotazováni na to, zda mají běžný účet v bance, využívají 

internet banking (obě otázky dichotomické), k jakým účelům využívají platební kartu 

(výběrová otázka) a zda si v posledních dvou letech sjednali nějaký finanční produkt (otázka 

výčtová, filtrační, polouzavřená). Pokud na otázku číslo třináct odpověděli, že si v posledních 
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dvou letech sjednali nějaký finanční produkt, byli přesměrováni na otázku čtrnáctou. V této 

otázce byli dotazováni na způsob, jakým si vybírali zmíněné produkty. Otázka byla výčtová, 

polozavřená, zároveň se zajímá o chování seniorů na finančním trhu. 

Otázky číslo 15, 16, 18, 19 a 20 se orientovaly na znalosti ze světa financí. Otázka číslo 

patnáct, která byla koncipována jako dichotomická a filtrační, se seniorů ptala na to, zda 

vědí, jaká je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou. Pokud na tuto otázku odpověděli kladně, 

byli přesměrování na otázku šestnáct. Tato otázka byla volná a senioři měli svými slovy 

popsat, v čem spočívá rozdíl mezi kartami. Znalosti seniorů byly prověřovány také otázkou 

osmnáct, ve které měli vybrat správnou odpověď na otázku, co se děje při inflaci s jejich 

penězi. Dichotomická, uzavřená a filtrační otázka devatenáct byla zaměřena na znalost 

pojmu RPSN, pokud senioři odpověděli kladně, byli přesměrováni na otázku dvacet. Zde 

měli senioři popsat vlastními slovy, co znamená zkratka RPSN. 

Na chování seniorů na finančním trhu byly zaměřeny otázky číslo 17 a 21, částečně také 

otázka číslo 14. Výběrová otázka číslo sedmnáct se seniorů dotazovala na to, pokud si 

kupují jakoukoli věc, přemýšlí, zda si jí mohou dovolit. Otázka číslo dvacet jedna se seniorů 

ptala jejich chování při podpisu smlouvy, kde si mohli vybrat jednu ze čtyř možností. Tuto 

otázku jsem do výzkumu také zařadila z důvodů dlouhodobější diskuse na téma tzv. 

předváděcích akcí, na kterých senioři podepisují nevýhodné smlouvy na předražené zboží 

nebo na nevýhodné spotřební úvěry, aby si toto zboží mohli zakoupit.  

Poslední blok otázek dvacet dva až dvacet pět byl zaměřený na zájem seniorů o finanční 

gramotnost, finanční vzdělávání a finanční produkty. Otázka číslo 22 se seniorů ptala na to, 

zda se ve volném čase zajímají o novinky ze světa financí a finanční produkty, tato otázka 

byla uzavřená a dichotomická. Otázka číslo 23 byla zaměřena na činnosti, které senioři dělají 

pro zvýšení své finanční gramotnosti. Otázka byla koncipována jako výčtová a polozavřená. 

Také jsem se seniorů prostřednictvím otázky číslo 24 ptala na možnost chodit na kurzy 

finanční gramotnosti v jejich okolí. Poslední otázka se seniorů dotazovala na to, zda by 

využili možnosti chodit na kurzy finanční gramotnosti. 

Vzor dotazník můžete najít v příloze A.  

4.4 Výsledky šetření 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 58 respondentů. Z nich bylo 34 % mužů a 66 % žen. 

Zastoupeny byly také různé věkové kategorie starších občanů, 28 % respondentů bylo ve 

věku 55–64 let, 41 % ve věkové kategorii 65–74 let, 24 % spadalo do věkové kategorie 75–

84 let a 7 % respondentů bylo starších 85 let.  
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Respondenti byli dotazováni na nejvyšší dosažené vzdělání. 15 % respondentů dosáhlo 

základního vzdělání, 34 % respondentů uvedlo, že je jich nejvyšší dosažené vzdělání střední 

odborné bez maturity, 33 % dotázaných uvedlo, že dokončili střední školu s maturitou. 9 % 

respondentů vystudovalo vyšší odbornou školu a stejný počet respondentů uvedl jako své 

nejvyšší vzdělání vysokoškolské.  

Respondenti uváděli, zda pracují nebo nikoli. Největší podíl dotazovaných občanů je 

v důchodu (78 %), shodně 10 % respondentů pracuje na plný úvazek nebo pracují 

v důchodu. 4 % respondentů pracují na jiný než plný úvazek (na dohodu o provedení práce, 

dohodu o provedení činnosti a jiné).  

4.4.1 Subjektivní hodnocení finanční gramotnosti 

Na základě stanovených hypotéz jsem se u vyhodnocení získaných dat soustředila na 

jejich závislost na věku respondentů a na závislost na nejvyšším dosaženém vzdělání 

respondentů. V páté otázce měli respondenti ohodnotit svojí finanční gramotnost známkou 

jako ve škole. Celkově se dotazovaní ohodnotili všemi z pěti možných známek. Za výbornou 

svoji finanční gramotnost považuje 2 % respondentů, 17 % by se ohodnotilo známkou 2, 

nejčastěji senioři hodnotili svoji finanční gramotnost známkou 3 a to v 56 %. Za dostatečnou 

považuje svoji úroveň finanční gramotnosti 22 % dotázaných a nejhorší známkou se 

ohodnotila 3% dotázaných. 

Když se podíváme na subjektivní hodnocení finanční gramotnosti jednotlivých věkových 

kategorií, zjistíme, že nejhůře se hodnotila nejstarší věková kategorie nad 85 let a nejlépe 

nejmladší věková kategorie. Respondenti věkové kategorie 55–64 let se oznámkovali ve 22 

% případů dvojkou, 60 % si dalo trojku, 18 % čtyřku a nikdo z nich nepovažuje svoji finanční 

gramotnost nedostatečnou. Respondenti ve věku 65 až 74 let použili na hodnocení svojí 

finanční gramotnosti celou škálu známek, jedničku si dalo 3 %, dvojku 21 %, trojku 50 %, 

čtyřku 18 % a známkou pět se ohodnotila 8 % respondentů. Věková kategorie 75–84 let se 

hodnotila známkami dva (9 %), tři (63 %) a čtyři (28 %). Senioři starší 85 let se ohodnotili v 9 

% případů známkou jedna, známkou dva neohodnotil nikdo z této kategorie svoji finanční 

gramotnost. Za dobrou považuje svoji finanční gramotnost 55 % osob, 36 % nejstarších 

seniorů si dalo známku čtyři a nikdo z této kategorie se neohodnotil známkou 5. Z grafu 1 

můžeme vidět, že čím jsou senioři starší, tím hodnotí svoji finanční gramotnost hůře. To 

může být způsobeno např. tím, že senioři ztrácejí s věkem sebedůvěru a také už tolik 

nevyužívají různé finanční produkty. 

Podle grafu 1 můžeme konstatovat, že nejlépe hodnotí svoji finanční gramotnost lidé 

s vysokoškolským vzděláním a vyšším odborným vzděláním, nejhůře se známkují lidé se 

základním vzděláním a středním odborným vzděláním bez maturity. Senioři se základním 
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vzděláním se hodnotili známkou jedna ve 4 % případů, známkou dva se neohodnotil nikdo, 

známku tři by si dalo 54 % seniorů a 43 % seniorů se základním vzděláním se ohodnotilo 

čtyřkou, nikdy z této kategorie nepovažuje svoji finanční gramotnost za nedostatečnou. 

Respondenti, kteří dosáhli středního odborného vzdělání bez maturity, se hodnotí známkami 

dva (20 %), tři (45 %), čtyři (27 %) a pět (8 %). Senioři, kteří mají středoškolské vzdělání, 

považují svoji finanční gramotnost za výbornou ve 2 %, známku dva si dalo 11 % z nich. 

Jako dobrou hodnotí svoji finanční gramotnost 72 % osob a známku čtyři by si navrhlo 15 % 

středoškolsky vzdělaných seniorů. Polovina respondentů s vyšším odborným vzděláním se 

hodnotí známkou dva a druhá polovina známkou tři. Respondenti s vysokoškolským 

vzděláním se hodnotí nejhůř známkou 3 (55 %), dvojku si navrhuje 36 % a jedničku 9 % 

seniorů s vystudovanou vysokou školou. 

 

Graf 1: Subjektivní hodnocení finanční gramotnosti v závislosti na věku a dosaženém vzdělání 

respondentů. 

4.4.2  Domácí finance a tvorba rezerv 

 Otázky šest až devět v dotazníku byly zaměřeny na domácí finance a vytváření 

finančních rezerv. Výsledky ukazují, jak jsou na tom v této oblasti respondenti a jaký má vliv 

na tento okruh finanční gramotnosti vzdělání a věk seniorů.  

Většina dotázaných seniorů (84 %) ví, kolik vlastních našetřených peněz má 

k dispozici. V závislosti na věku se ukázalo, že všichni respondenti z nejstarší skupiny 
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seniorů (nad 85 let) ví, kolik mají našetřených peněz. Nejméně jsou o svých naspořených 

financích informováni senioři ve věku 65 až 74 let, kdy podle průzkumu čtvrtina z nich neví, 

kolik peněz má k dispozici. Podle výsledků výzkumu se neukázala žádná závislost mezi 

rostoucím věkem seniorů a jejich informovaností o vlastní finanční situaci. Graf 2 ukazuje 

rozložení odpovědí jednotlivých věkových kategorií. 

Graf 2 zaznamenává, jak odpovídali senioři podle svého vzdělání na otázku, zda 

vědí, kolik mají naspořených peněz. Šetření ukázalo, že všichni dotázaní senioři, kteří 

dosáhli vysokoškolského a vyššího odborného vzdělání, znají svojí finanční situaci. Nejvíce 

seniorů není o vlastních úsporách informováno, pokud mají střední odborné vzdělání bez 

maturity (30 %) a základní vzdělání (22 %). Naprostá většina (95 %) středoškolsky 

vzdělaných seniorů ví, kolik má našetřených peněz. Z výsledků lze vypozorovat, že čím jsou 

senioři vzdělanější, tím více mají přehled o své finanční situaci. 

 

Graf 2: Povědomí o aktuálním stavu finančních prostředků podle věku a vzdělání respondentů  

Sedmá otázka byla zaměřena na to, zda senioři sestavují domácí rozpočet. Celkové 

výsledky říkají, že si respondenti spíše domácí rozpočet nesestavují (52 %). Podle výsledků 

jednotlivých věkových kategorií seniorů si nejčastěji tvoří rozpočet nejstarší senioři nad 85 let 

(75 %), nejméně si rozpočet vytváří nejmladší věková kategorie (44 %). Závislost mezi 

rostoucím věkem a častějším sestavováním domácího rozpočtu nelze vypozorovat. Přesné 

výsledky všech věkových kategorií jsou zaznamenány v grafu 3. 
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Pokud se zaměříme na skupiny seniorů podle jejich dosaženého vzdělání a na jejich 

tvorbu domácích rozpočtů, můžeme zde vidět jistou závislost, kterou zobrazuje graf 3. Čím 

vyšší je dosažené vzdělání seniora, tím spíše si tvoří domácí rozpočet. V případě 

vysokoškolsky vzdělaných seniorů si sestavuje rozpočet 80 % respondentů. Pouze 22 % 

respondentů se základním vzděláním si tvoří rozpočet. 

 

Graf 3: Sestavování domácího rozpočtu respondenty v závislosti na jejich věku a vzdělání 

Finanční rezervy si podle výzkumu tvoří 81 % respondentů. Při bližším zkoumání 

jednotlivých věkových kategorií můžeme říci, že čím jsou senioři starší, tím spíše si část 

peněz spoří. To vyplývá z grafu 4. Všichni dotázaní senioři starší 85 let odpověděli, že si část 

peněz spoří. U ostatních věkových kategorií si spoří vždy většina respondentů.  

Šetření také ukázalo závislost mezi nejvyšším dosaženým vzděláním a tvorbou úspor 

seniorů, která je zobrazena v grafu 4. Z šetření vyplynulo, že dotázaní senioři, kteří mají 

vysokoškolské a vyšší odborné vzdělání odpověděli všichni, že si spoří peníze. Také většina 

středoškolsky vzdělaných seniorů (95 %) a seniorů se středním odborným vzděláním bez 

maturity (75 %) si tvoří finanční rezervy. Avšak šetření také ukázalo, že méně než polovina 

seniorů se základním vzděláním (44 %) si spoří peníze.  
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Graf 4: Tvoření finanční rezervy respondenty v závislosti na jejich věku a vzdělání 

Pokud respondenti odpověděli na otázku číslo 8 kladně, tedy že si ukládají číst peněz 

stranou jako rezervu, byli odkázáni na otázku číslo devět. V té byli dotazováni na způsob, 

kterým si spoří svoje peníze.  Nejvíce byl zastoupen běžný účet v bance, který označilo 21 

respondentů. Dále si senioři nejčastěji spoří prostřednictvím penzijního připojištění (18), 

spořicího účtu (15). Peníze si senioři často ukládají doma (15) a také si sjednávají stavební 

spoření. Méně zastoupeny jsou způsoby spoření jako vkladní knížka (2). Jeden respondent 

označil možnost, že spoří jiným způsobem a uvedl, že své peníze investuje do akcií.  Způsob 

spoření doma „do hrnečku“ považuji za zcela nevhodný. Nejen že se úspory seniorů 

nezhodnocují, ale ještě o ně mohou snadno přijít. Je známo mnoho případů, kdy seniorům 

odcizili peníze lidé, kteří se jim pod určitou záminkou vetřeli do bytu. 

Z výsledků výzkumu můžeme k oblasti domácích financí a tvoření finančních rezerv 

říci, že respondenti z Karlovarského kraje většinou vědí, kolik mají naspořených vlastních 

peněz (84 %), spíše si nesestavují domácí rozpočet (52 %) a většinou si ukládají peníze 

stranou jako rezervu (81 %). Při zkoumání jednotlivých věkových kategorií seniorů se 

ukázalo, že nejstarší kategorie respondentů ví, kolik má k dispozici vlastních peněz (100 %) 

a sestavuje si domácí rozpočet (100 %). To však nelze vztáhnout na všechny seniory 

v Karlovarském kraji, tento výsledek je způsoben malým vzorkem respondentů, může nám 

však naznačit, jak se senioři nad 85 let chovají. V oblasti spoření výzkum ukázal, že čím jsou 

senioři starší, tím častěji si vytvářejí finanční rezervy.  Výsledky šetření tedy ukazují, že si 

respondenti spoří peníze. Senioři jsou podle mého názoru spořivější než mladší generace 
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obyvatel, to zejména z toho důvodu, že neinvestují větší částky např. do bydlení, spotřebičů 

atd. Často žijí sami, nebo jen s partnerem, z tohoto důvodu mohou mít lepší přehled o svých 

financích. Často spoří peníze pro rodinu, zejména pro své děti a vnoučata.  

V oblasti domácích financí a vytváření finančních rezerv se moje první hypotéza, tedy 

že čím jsou senioři starší, tím nižší je jejich finanční gramotnost, nepotvrdila. Při zaměření 

pozornosti na nejvyšší dosažené vzdělání seniorů z šetření vyplynulo, že čím jsou senioři 

vzdělanější, tím spíše jsou informováni o svých našetřených penězích, sestavují si domácí 

rozpočet a vytvářejí si finanční rezervy. V tomto případě se moje druhá hypotéza, že čím 

vyšší vzdělání senioři mají, tím je vyšší jejich finanční gramotnost, potvrdila. 

4.4.3 Finanční produkty a jejich využívání 

 Další oblastí finanční gramotnosti je znalost finančních produktů a jejich používání. 

Na tuto oblast byly v dotazníku zaměřeny otázky číslo deset až čtrnáct. Opět jsem se 

zaměřila na vliv věku seniorů a jejich nejvyššího dosaženého vzdělání na znalost a 

používání těchto produktů. 

 Otázka číslo deset se seniorů dotazovala na to, zda mají běžný účet v bance. 

Výsledky šetření ukázaly, že běžný účet používá 67 % dotázaných seniorů z Karlovarského 

kraje. Při zkoumání vlivu věku na zřízení běžného účtu v bance vyplynulo, že nejvíce tento 

produkt využívá nejmladší kategorie seniorů (88 %). Z dotázaných seniorů z věkové 

kategorie 85 a více let nikdo nemá zřízený běžný účet. Při pohledu na graf 5 je zřejmá 

závislost věku na používání tohoto produktu. Čím vyšší je věk respondenta, tím spíše nemá 

běžný účet v bance.  

 Pokud se budeme zabývat vlivem vzdělání na zřízení běžného účtu v bance, 

výsledky šetření ukázaly, že v tomto případě zde není zřejmá závislost. To můžeme vidět 

v grafu 5. Z dotázaných seniorů mají všichni vysokoškolsky vzdělaní účet v bance, dále mají 

většinou zřízený běžný účet senioři se středoškolským vzděláním (89 %) a senioři s vyšším 

odborným vzděláním (80 %). Více než polovina (56 %) seniorů se základním vzděláním má 

zřízený běžný účet v bance. Nejméně (40 %) používají běžný účet senioři se středním 

odborným vzděláním bez maturity. 
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Graf 5: Používání běžného účtu v závislosti na věku a vzdělání respondentů  

 Respondenti odpovídali na to, zda používají internetové bankovnictví. Odpověď 

většiny (76 %) dotázaných seniorů z Karlovarského kraje byla negativní, tedy že internetové 

bankovnictví nepoužívají. Při zaměření na jednotlivé věkové kategorie se ukázalo, že čím 

jsou senioři starší, tím méně používají internet banking. Všichni z respondentů starších 85 let 

odpověděli, že tuto službu nepoužívají. Internetové bankovnictví nejvíce (38 %) používá 

nejmladší věková kategorie, v kategorii 65–74 let je to 29 % respondentů a v kategorii 75–84 

let jen 7 % seniorů. 

 Také se z mého šetření ukázalo, že vzdělání má vliv na používání internetového 

bankovnictví vliv, jak vyplývá z grafu 6. Nikdo z dotázaných seniorů se základním vzděláním 

nepoužívá internetové bankovnictví. Vysokoškolsky vzdělaní senioři většinou (80 %) tento 

produkt používají. 33 % respondentů s vyšším odborným vzděláním používá internet banking 

a shodně 21 % respondentů se středoškolským vzděláním s maturitou i bez ní používá tento 

produkt.  
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Graf 6: Používání internetového bankovnictví v závislosti na věku a vzdělání respondentů    

 Senioři odpovídali na otázku, jak používají platební kartu. Vybrat si v této otázce 

mohli ze čtyř možností. Těmi byly odpovědi, že platební kartu nepoužívají, používají ji jen 

k výběru hotovosti, nebo jen k placení nákupů, případně že ji používají k výběru hotovosti i 

k platbám. Z výsledků šetření se ukázalo, že z respondentů 43 % nepoužívá platební kartu 

vůbec, 24 % ji používá jen k výběru hotovosti a 33 % ji používá k výběru hotovosti i k placení 

nákupů. Nikdo z respondentů si nevybral možnost, že kartu používá jen k platbám. Různé 

věkové kategorie pak platební využívají různě, to je znázorněno v grafu 7. Můžeme vidět, že 

z nejstarších seniorů nad 85 let nepoužívá platební kartu nikdo. Čím je senior mladší, tím 

spíše kartu používá (88 %) a nejvíce ji využívá obojím způsobem (69 %).  

 Jak vyplývá z grafu 7, z výsledků výzkumu se ukázala jistá závislost mezi nejvyšším 

dosaženým vzděláním a používáním platební karty. Všichni vysokoškolsky vzdělaní senioři 

z dotázaných požívají platební kartu (60 % výběr hotovosti, 40 % obojí využití). Nejméně 

používají platební karty senioři se středním odborným vzděláním bez maturity (70 %) a 

senioři se základním vzděláním (56 %). Obojím způsobem, tedy k výběru hotovosti a placení 

nákupů, používají nejvíce platební karty senioři s vyšším odborným vzděláním. 
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Graf 7: Použití platební karty v závislosti na dosaženém vzdělání a věku respondentů 

 Respondentů jsme se ptala na to, zda si v posledních dvou letech sjednali nějaký 

finanční produkt. Většina (31 respondentů) dotázaných seniorů z Karlovarského kraje 

odpověděla, že si žádný produkt nesjednala. Dále si mohli vybrat z nabídky více možností 

produktů, které si pořídili. Nejvíce seniorů si založilo penzijní připojištění (10), dále pojištění 

majetku (8), spořicí účet (6), stavební spoření (5) a kreditní kartu (4). Další produkty jsou 

zastoupeny ve velmi malé míře. Jako velmi pozitivní vidím to, že si senioři spíše sjednávali 

produkty spořicí a pojištění. Produkty, které je mohou zadlužit, byly zastoupeny velmi málo.  

 Pokud si senioři sjednali nějaký finanční produkt, byli odkázáni na otázku číslo 14, 

která zjišťovala, jakým způsobem si produkt vybírali. Opět respondenti mohli označit více 

odpovědí. Nejvíce byla zastoupena odpověď (15), že jim produkt nabídl pracovník finanční 

společnosti, dále dali na radu rodinných příslušníků (7) a hledali informace na internetu (4). 

Ostatní možnosti byly zastoupeny velmi málo. Myslím si, že je dobře, že mnoho respondentů 

dalo na radu odborníka. Rodinní příslušníci nemohou vždy vědět, který z produktů je pro 

seniora vzhledem k jeho potřebám nejvhodnější. Také vidím pozitivně to, že se senioři 

nenechali nalákat k pořízení produktů reklamou, toto možnost vybrali pouze dva respondenti. 

 Pokud se podíváme na oblast finančních produktů a jejich využívání, můžeme na 

základě výsledků šetření říci, že respondenti většinou mají běžný účet v bance (67 %), spíše 

nepoužívají internetové bankovnictví (76 %) a více než polovina používá platební karty (57 
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%), a to k výběru hotovosti nebo k výběru hotovosti i placení nákupů. Z mého pohledu je 

nepoužívání internetového bankovnictví seniory způsobeno jejich nižší informační 

gramotností, také tím, že ne každý senior má doma počítač. Pokud se podíváme na závislost 

věku seniorů a jejich používám finančních produktů, pak podle výsledků šetření zjistíme, že 

čím jsou senioři starší, tím méně často mají běžný účet v bance, používají internetové 

bankovnictví a platební karty. Při zkoumání vlivu dosaženého vzdělání na používání 

finančních produktů z výsledků šetření vyplynulo, že čím je vzdělání seniorů vyšší, tím spíše 

používají internetové bankovnictví a platební karty. U používání běžného účtu se zcela jasně 

tato závislost nepotvrdila, avšak můžu říct, že lidé s maturitou a vyšším vzděláním mají spíše 

zřízený běžný účet. Tato oblast vypovídá o používání různých služeb v oblasti finančních 

produktů, nikoli však o finanční gramotnosti. 

4.4.4 Znalosti z finanční oblasti 

 Další součástí finanční gramotnosti jsou znalosti občana z finanční oblasti. Tyto 

znalosti zkoumaly v dotazníku otázky číslo 15 až 20. Zkoumána byla také závislost mezi 

znalostí finančních pojmů, věkem a vzděláním respondentů. 

 Respondenti byli dotazováni, zda znají rozdíl mezi debetní a kreditní kartou. Jejich 

kladná odpověď byla ověřena další otázkou, kde měli popsat, v čem rozdíl spočívá. Padesát 

procent dotázaných seniorů z Karlovarského kraje subjektivně odpovědělo, že znají rozdíl 

mezi oběma kartami. Druhá polovina odpověděla, že tento rozdíl nezná. Správně potom 

odpovědělo 28 z 29 respondentů. Nejčastěji byly zastoupeny odpovědi, že „kreditní karta 

jsou půjčené peníze, debetní jsou vlastní našetřené“, „kreditní karta je úvěrová karta, musím 

tam utracené peníze vrátit, s debetní kartou používám svoje peníze“ a další velmi podobné 

odpovědi. Jeden respondent ve věku 75–84 let se základním vzděláním odpověděl špatně, 

že „s kreditní kartou lze jít do mínusu, s debetní ne“. Proto mohu subjektivní hodnocení 

vlastní znalosti rozdílu mezi kartami považovat za objektivní.  

 Z grafu 8 vyplývá, jaká je závislost mezi věkem seniorů a jejich znalostí rozdílu mezi 

v kreditní a debetní kartou. Rozdíl mezi kartami zná většina respondentů ve věku 55–64 let 

(63 %), polovina seniorů ve věku 65 až 74 let, 43 % seniorů ve věku 75 až 84 let a čtvrtina 

seniorů starších 85 let. Z výsledků tedy vyplývá, že čím jsou senioři starší, tím spíš neznají 

rozdíl mezi kreditní a debetní kartou.  

 Ze zkoumání závislosti mezi dosaženým vzděláním a znalostí rozdílu mezi kreditní a 

debetní kartou se ukázalo, že čím vyšší vzdělání senior má, tím spíše zná tento rozdíl. 

Všichni dotázaní senioři s vysokoškolským vzděláním znají rozdíl mezi kartami. Nevětší podíl 

respondentů (85 %), kteří uvedli, že neznají rozdíl mezi debetní a kreditní kartou byl 

zaznamenán u seniorů se středním odborným vzděláním bez maturity. Jeden respondent se 
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základním vzděláním odpověděl špatně na kontrolní otázku. Proto se domnívám, že senioři 

se základním vzděláním neznající rozdíl budou zastoupeni ve větší míře než 67 %.  

 

Graf 8: Znalost rozdílu mezi debetní a kreditní kartou podle věku a vzdělání respondentů  

 V otázce osmnáct měli senioři vybrat správnou odpověď na otázku, zda vědí, co se 

děje při inflaci s penězi uloženými v bance. 53 % seniorů odpovědělo na otázku správně, 

tedy že v bance zůstane stejně peněz, ale koupí si za ně méně věcí. Pokud senioři označili 

špatnou odpověď, nejčastěji (40 %) to byla odpověď, že dostanou méně peněz, než si do 

banky uložili. Při zkoumání závislosti znalosti efektu inflace a věku respondentů se ukázalo, 

že nejméně (22 %) respondentů odpovědělo správně v nejstarší věkové kategorii nad 85 let. 

Více než polovina respondentů odpověděla správně ve věkové kategorii 65 až 74 let (59 %) 

a v kategorii 75 až 84 let (55 %). Polovina respondentů v nejmladší věkové kategorii vybrala 

správnou odpověď. Přesné rozložení vybraných odpovědí je zaznamenáno v grafu 9. 

 V případě závislosti dosaženého stupně vzdělání a znalosti efektu inflace, lze 

pozorovat jasnou závislost, která vyplývá z grafu 9. Všichni dotázaní senioři 

s vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním vybrali správnou odpověď. Více než 

polovina (58 %) seniorů se středoškolským vzděláním s maturitou odpověděla správně. 

Méně než polovina respondentů se středním odborným vzděláním bez maturity (38 %) a 

základním vzděláním (35 %) vybrala správnou odpověď. Z výsledků vyplývá, že čím vyšší je 

vzdělání seniorů, tím více znají efekt inflace na uložené peníze.  
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Graf 9: Znalost efektu inflace v závislosti na věku a dosaženém vzdělání respondentů  

   Další otázka byla zaměřena na znalost pojmu RPSN. Seniorů jsme se ptala, zda znají 

tento pojem. Pokud na otázku odpověděli ano, byli přesměrováni na otázku dvacet, kde měli 

tento pojem vysvětlit. Ze šetření vyplynulo, že většina seniorů (72 %) přiznává, že tento 

pojem nezná. 28 % seniorů, kteří odpověděli, že pojem RPSN znají, v otázce 20 znalost 

pojmu prokazovali. Celkem 14 z 16 seniorů dokázalo, že opravdu umí tento pojem popsat. 

Nejvíce byly zastoupeny odpovědi, kdy senioři přesně napsali celý název této zkratky, tedy 

roční procentní sazba nákladů. Dále pak bylo několik odpovědí, kdy senioři uvedli, že se 

jedná o číslo, že které ukazuje, jak vysoké jsou náklady úvěru. Dva senioři odpověděli 

špatně. Jeden senior ve věku 65 až 74 let s vyšším odborným vzděláním odpověděl, že 

pojem zná, nedokáže ho popsat. Druhý senior, který uved špatnou odpověď byl ve věku 75 

až 84 let se středoškolským vzděláním, uvedl, že se jedná o výnos. 

 Pokud se podíváme na vliv věku na znalost pojmu RPSN, zjistíme, že všichni 

z dotázaných seniorů starších 85 let odpověděli, že tento pojem neznají. Tento pojem zná 

z věkové kategorie 55 až 64 let 31 %, z věkové kategorie 65 až 74 let uvedlo znalost pojmu 

33 % respondentů (jeden však odpověděl špatně) a ve věkové kategorii 75 až 84 let uvedlo 

21 % dotázaných, že ví, co tento pojem znamená (jeden senior z této kategorie odpověděl 

špatně). Jak byla zastoupena znalost RPSN v jednotlivých kategoriích zobrazuje graf 10. 
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Z toho, jak senioři subjektivně posoudili svoji znalost v této oblasti a jak skutečně odpovídali, 

můžeme říci, že čím vyšší je věk seniora, tím méně zná pojem RPSN.  

 Graf 10 ukazuje, jak byly zastoupeny odpovědi mezi seniory v závislosti na jejich 

nejvyšším dosaženém vzdělání. Jeden senior s vyšším odborným vzděláním a jeden se 

středoškolským s maturitou odpověděli špatně, ačkoli uvedli, že pojem RPSN znají. 

Z uvedených odpovědí můžeme říci, že čím je vzdělání seniora vyšší, tím spíše zná pojem 

roční procentní sazba nákladů. Více než polovina seniorů s vysokoškolským vzděláním (60 

%) a s vyšším odborným vzděláním zná a dokáže vysvětlit, co je to RPSN. Nikdo 

z dotázaných seniorů se základním vzdělání neodpověděl, že by pojem znal. 

 

Graf 10: Znalost pojmu RPSN v závislosti na věku a vzdělání respondentů 

 V oblasti znalostí pojmů z oblasti financí se na základě šetření ukázalo, že polovina 

respondentů z Karlovarského kraje si myslí, že zná rozdíl mezi debetní a kreditní kartou, 

avšak skutečně tento pojem zná méně než polovina z respondentů. Více než polovina (53 

%) ví, jaký efekt má inflace na uložené peníze. Většina (72 %) uvádí, že neví, co je pojem 

RPSN, avšak ukázalo se, že seniorů, kteří skutečně neznají pojem RPSN je více. Věk 

seniorů podle výsledků šetření má vliv na jeho znalosti ze světa financí. Čím vyšší je věk 

respondenta, tím spíše nezná rozdíl mezi debetní a kreditní kartou a pojem RPSN. U znalosti 

inflace a jejích důsledků se zcela jasně vliv věku neprokázal, avšak tento trend zde můžeme 

pozorovat u věkové kategorie 65 až 74 let a starších seniorů. Výsledky šetření prokazují, že 
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existuje vazba, mezi nejvyšším dosaženým vzděláním respondentů a jejich znalostmi. Čím je 

vzdělání seniorů vyšší, tím spíše znají rozdíl mezi kreditní a debetní kartou, znají důsledky 

inflace a pojem RPSN. V tomto případě se potvrdila moje hypotéza, že čím je dokončené 

vzdělání seniorů vyšší, tím je jejich i finanční gramotnost vyšší. Nízká úroveň znalostí 

seniorů z oblasti financí může být způsobena tím, že senioři tolik nevyužívají produkty, které 

jsou s těmito pojmy spjaty.  

 

4.4.5 Chování seniorů v oblasti financí 

 Ve svém šetření jsem se zaměřila také na to, jak se senioři chovají, pokud podepisují 

smlouvy nebo nakupují. Právě chování spotřebitele na trhu je také oblastí zájmu finanční 

gramotnosti. Chování seniorů na trhu jsem zjišťovala prostřednictvím otázky 17 a 21. 

Zkoumána byla závislost mezi chováním seniorů, jejich věkem a vzděláním. 

 Otázka číslo 17 byla zaměřena na přemýšlení seniorů o své finanční situaci. 

Dotazovala jsme se jich, zda přemýšlejí o tom, jestli si mohou dovolit věc, kterou si chtějí 

koupit. Z výsledků se ukázalo, že naprostá většina respondentů při koupi zboží uvažuje o 

tom, zda si ho může dovolit (93 %), z nich 52 % o tom přemýšlí vždy a 41 % většinou. Když 

jsem se při hodnocení zaměřila na to, jak seniory ovlivňuje věk při rozhodování o nákupech, 

ukázalo se, že v tomto případě zde jasná závislost není. Nejvíce byla zastoupena odpověď, 

že senioři přemýšlí vždy o svých nákupech u věkové kategorie 85 a více let. Jen ve věkové 

kategorii 75 až 84 let odpověděli všichni respondenti, že přemýšlí vždy nebo většinou o tom, 

zda si mají dostatečné finanční prostředky k nákupu. Jak byly odpovědi v jednotlivých 

věkových kategoriích zastoupeny, zobrazuje graf 11.  

 Pokud se zaměříme na vliv vzdělání seniorů na to, zda uvažují o tom, co si mohou 

dovolit, můžeme si z výsledků všimnout toho, že čím má senior vyšší vzdělání, tím spíše 

uvažuje o svých finančních možnostech. Výsledky jsou zaznamenány v grafu 11. Ukázalo 

se, že senioři se základním vzděláním a středním odborným vzděláním bez maturity častěji 

než ostatní skupiny většinou nebo vůbec neuvažují o tom, zda si mohou dovolit věc, kterou 

se chystají koupit. Výsledky také ukazují, že respondenti se středoškolským, vyšším 

odborným a vysokoškolským vzděláním vždy nebo většinou uvažují o svých finančních 

možnostech. 
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Graf 11: Uvažování seniorů před nákupem zboží podle jejich věku a vzdělání 

 Otázka číslo 21 byla zaměřena na chování seniorů při podpisu smlouvy. Respondenti 

si měli vybrat ze čtyř popsaných situací tu, která nejlépe odpovídá jejich chování. Podle 

výsledků si nejvíce seniorů vybralo možnost, že si smlouvu pečlivě přečtou a všechny 

nejasnosti se zeptají (43 %), 28 % seniorů si smlouvu zběžně přečte, zkontroluje důležité 

údaje a smlouvu podepíše. Stejný počet seniorů (28 %) si smlouvu raději vezmou domů, aby 

ji mohli konzultovat s někým dalším. Nejméně respondentů si vybralo možnost, že smlouvu 

nečtou a podepíšou ji, protože věří člověku, který jim ji předkládá (2 %). Za vhodné chování 

považuji důkladné přečtení smlouvy a využití možnosti si smlouvu vzít domů. Když jsem se 

zaměřila na to, zda má věk seniorů vliv na chování v takové situaci zjistila jsem, že zde není 

přímá závislost mezi rostoucím věkem seniorů a jejich chováním, což je patrné z grafu 12. 

Také se neprokázala závislost mezi dosaženým vzděláním respondentů a jejich chováním 

při podpisu smlouvy, jak si lze všimnout v grafu 12. Ukázalo se však, že respondenti se 

základním vzděláním jako jediní odpověděli, že smlouvu nečtou. 
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Graf 12: Chování při podpisu smlouvy v závislosti na věku a vzdělání respondentů 

 

4.4.6 Zájem seniorů o finanční vzdělávání a finanční produkty 

 Poslední okruh otázek dotazníkového šetření byl zaměřen na zájem seniorů o 

finanční vzdělávání a finanční produkty. U některých otázek jsem zkoumala závislost 

odpovědí seniorů na základě jejich věku a vzdělání.   

 Otázka 22 se seniorů dotazovala na jejich zájem o novinky ze světa financí a finanční 

produkty. Z výsledků vyplynulo, že se senioři ve svém volném většinou nezajímají o finance 

a finanční produkty (67 %). Výsledky výzkumu ukázaly, že existuje závislost mezi věkem 

seniorů a jejich zájmem o novinky ze světa financí. (Graf 13) Čím jsou senioři starší, tím 

méně se zajímají ve svém volném čase novinky ze světa financí.  

Při zkoumání závislosti mezi nejvyšším dosaženým vzděláním seniorů a jejich 

zájmem o oblast financí se ukázalo, že existuje závislost. Nikdo z dotázaných respondentů 

se základním vzdělání se nezajímá o tuto oblast. Shodně 80 % respondentů s vyšším 

odborným vzděláním a vysokoškolským vzdělání odpovědělo, že se zajímají o oblast financí 
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ve svém volném čase. Odpovědi jednotlivých kategorií seniorů jsou zaznamenány v grafu 

13. 

 

Graf 13: Zájem o novinky ze světa financí a finanční produkty podle věku a vzdělání respondentů 

Respondenti měli v otázce 23 k dispozici nabídku činností, které dělají ke zvýšení 

svojí finanční gramotnosti, mohli označit více odpovědí. Nejvíce respondentů odpovědělo, že 

sledují v televizi pořady, které se zajímají o finance (29). Druhou nejčastější odpovědí bylo, 

že senioři nedělají nic pro zvýšení své finanční gramotnosti (24). Dále senioři hledají 

informace na internetu (8), poslouchají pořady o financích v rádiu (4) a čtou knihy, časopisy a 

noviny s finanční tématikou (4). Nikdo z respondentů neodpověděl, že navštěvuje kurzy 

finanční gramotnosti.  

Respondentů jsem se také dotazovala na možnost navštěvovat kurzy finanční 

gramotnosti. Většina seniorů odpověděla, že nemají ve svém okolí možnost takové kurzy 

navštěvovat (57 %), 38 % seniorů se o takové kurzy vůbec nezajímalo. Jen 5 % seniorů 

uvedlo, že mohou ve svém okolí navštěvovat kurzy finanční gramotnosti.  

Zajímalo mě také, jestli by senioři využili nabídky navštěvovat kurzy finanční 

gramotnosti. Většina dotázaných seniorů z Karlovarského kraje uvedla, že pokud by měli 

možnost na takové kurzy chodit, stejně by nabídku nevyužili. Při zkoumání závislosti věku 

respondentů a jejich zájmu o kurzy finanční gramotnosti se ukázalo, že nejvíce by nabídky 

využila nejstarší věková kategorie seniorů (25 %) a nejmladší skupina respondentů (19 %). 
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V závislosti na vzdělání by nejvíce využili nabídky chodit na kurzy finanční gramotnosti 

vysokoškolsky vzdělaní senioři (40 %). (Graf 14) 

 

Graf 14: Zájem o kurzy finanční gramotnosti v závislosti na dosaženém vzdělání a věku respondentů  

4.4.7 Shrnutí výsledků šetření a doporučení 

Z výsledků dotazníkového šetření finanční gramotnosti seniorů v Karlovarském kraji 

můžeme říci, že ne ve všech ze zkoumaných oblastí mají respondenti nízkou úroveň finanční 

gramotnosti.  

V první oblastí zkoumání byly domácí finance a tvorba finančních rezerv. V této 

problematice se ukázalo, že mají respondenti dobrou úroveň finanční gramotnosti. 87 % 

respondentů ví, kolik má nešetřených peněz a 81 % si tvoří finanční rezervy. Domácí 

rozpočet si však tvoří jen 48 % respondentů, to považuji za slabé místo v této oblasti 

zkoumání. První hypotéza, že čím vyšší je věk seniora, tím nižší je jeho finanční gramotnost 

se v této oblasti nepotvrdila. Druhá hypotéza, že čím vyšší je vzdělání seniorů, tím je vyšší i 

jejich finanční gramotnost se potvrdila. 

Oblast finančních produktů a jejich využívání je slabší stránkou respondentů. Běžný 

účet v bance má 67 % dotázaných seniorů, což považuji za celkem vysoké číslo. Internetové 

bankovnictví nepožívá většina respondentů (76 %) a platební kartu používá je 57 % ze všech 

respondentů. Většina si také v posledních dvou letech nesjednala žádný finanční produkt.  

V oblasti znalostí respondenti měli nejnižší úroveň finanční gramotnosti. Méně než 

polovina respondentů zná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou. Jen 53 % ví, jaký je vliv 
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inflace na peníze a 72 % respondentů neví, co znamená pojem RPSN. Neznalosti 

dotázaných respondentů mohou být zdůvodněny tím, že senioři si nesjednávají tolik 

finančních produktů a produkty, se kterými tyto pojmy souvisí, nevyužívají. První hypotéza, 

že čím vyšší je věk seniora, tím nižší je jeho finanční gramotnost se v této oblasti potvrdila. 

Druhá hypotéza, že čím vyšší je vzdělání seniorů, tím je vyšší i jejich finanční gramotnost se 

potvrdila.  

Chování spotřebitele na trhu bylo další oblastí, na kterou jsem se v rámci svého 

šetření zaměřila. Výsledky ukázaly, že 93 % respondentů uvažuje o tom, zda si může 

finančně dovolit věc, kterou si chce koupit. To považuji za velmi dobrý výsledek. Smlouvu si 

při podpisu pečlivě čte jen 43 % respondentů, to naopak považuji za slabý výsledek. Může to 

být způsobeno např. předkládáním dlouhých a nepřehledných smluv, které se seniorům 

nechtějí číst, nebo podepisováním smlouvy pod časovým tlakem aj. První hypotéza, že čím 

vyšší je věk seniora, tím nižší je jeho finanční gramotnost se v této oblasti nepotvrdila. Druhá 

hypotéza, že čím vyšší je vzdělání seniorů, tím je vyšší i jejich finanční gramotnost se 

potvrdila. 

V posledním bloku otázek jsem se zaměřila na zájem o finanční gramotnost a 

finanční vzdělávání. Zájem o novinky ze světa financí a finanční produkty má 67 % 

respondentů. Nejčastější odpovědí na otázku, co dělají pro svoji finanční gramotnost, bylo, 

že sledují v televizi pořady s finanční tématikou. Druhou nejčastější odpovědí bylo, že 

nedělají nic. Z šetření jsme také zjistila, že 95 % respondentů nemá ve svém okolí možnost 

chodit na kurzy finanční gramotnosti, nebo se o takové kurzy vůbec nezajímali. Pokud by 

však možnost chodit na kurzy měli, 88 % respondentů by o ně stejně nemělo zájem. 

Celkově se moje první hypotéza, čím vyšší je věk seniora vyšší, tím nižší je jeho 

finanční gramotnost potvrdila ve dvou ze tří zkoumaných oblastí. Druhá hypotéza, že čím 

vyšší je vzdělání seniorů, tím je vyšší i jejich finanční gramotnost se potvrdila ve všech 

zkoumaných oblastech. 

Na základě výsledků mého šetření bych doporučovala zajímat se o finanční 

gramotnost seniorů a jejich finanční vzdělávání. Z výsledků šetření vyplývá, že nemůžeme 

obecně říci, že senioři mají nízkou finanční gramotnost, neboť se ukázalo, že v některých 

oblastech je jejich finanční gramotnost na dobré úrovni (např. tvorba finanční rezervy, 

uvažování o svých investicích). Podle mého názory by měly být vzdělávací aktivity pro 

seniory zaměřené zejména na tyto slabé stránky jejich finanční gramotnosti. Proto bych 

navrhovala zaměřit se například na tvorbu domácího rozpočtu a nové finanční produkty, 

které by seniorům mohly výrazně ulehčit starosti s financemi (např. jak si pořídit běžný účet, 

založit si spoření atd.). Významnou oblastí by měly být osvěta a obrana proti praktikám 



72 
 

prodejců z předváděcích akcí. Za vhodné pokládám medializovat tento problém (což se 

v současnosti naštěstí děje). Média by měla seniory informovat o konkrétních případech lidí, 

kteří se takových akcí účastnili. Dále bych doporučovala objasnit seniorům praktiky, které 

prodejci používají a naučit občany, jak se takovým praktikám bránit.  

Myslím, že by seniorům výrazně v problematice finanční gramotnosti mohl pomoci 

internet. To ovšem pouze za předpokladu, že umějí pracovat s počítačem. Za jeden z velmi 

dobrých projektů pokládám projekt Abeceda rodinných financí. Sdružení vyškolí lektora 

přímo z dané komunity, kde mají zájem a potřebu se vzdělávat ve finanční oblasti. Pokud 

například kluby seniorů, domovy pro seniory a jiné instituce zjistí poptávku po takových 

akcích, mohou si nechat vyškolit lektora z vlastních řad.  

U seniorů považuji za nutné provádět osvětu v oblasti financí. Finanční trh se velmi 

rychle mění, často se také objevují různé podvodné a nevýhodné nabídky, které mohou 

seniory dostat do finančních problémů. Osvěta by však zřejmě neměla probíhat formou kurzů 

finanční gramotnosti, neboť o ně senioři nejeví zájem. Myslím, že by bylo vhodné provádět 

osvětu v této oblasti prostřednictvím médií, které senioři velmi často sledují. V šetření byla 

nejčastěji zastoupena odpověď, že senioři sledují televizní pořady s finanční problematikou. 

Navrhovala bych do pořadů zaměřených na seniory zařazovat témata finační gramotnosti. 

Za vhodné považuji zařazovat do všech médií tématiku finanční gramotnosti. Přesto si také 

myslím, že by měly být v kraji dostupné kurzy a besedy s finanční tématikou alespoň ve 

větších městech.    
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5 Závěr 

Vzdělávání seniorů je v současné době čím dál častěji diskutované téma. Seniorů ve 

společnosti přibývá. Současná doba a společnost se neustále mění, proto je nutné se těmto 

změnám přizpůsobovat. Jednou z možností je i vzdělávání. Ukazuje se, že je stále 

důležitější, aby byli občané finančně gramotní, neboť jejich finanční gramotnost má dopad 

nejen na domácnosti samotné, ale také na celý trh i na stát. Jak ukazuje demografická 

situace a její předpokládaný vývoj, senioři jako spotřebitelé tvoří a budou tvořit stále silnější 

skupinu na trhu. Je proto žádoucí, aby byli finančně gramotní a orientovali se na finančním 

trhu. Finanční gramotnost úzce souvisí s gramotností informační. Senioři pomocí 

nejnovějších technologií mohou vyhledávat různé informace, také mohou efektivněji využívat 

finanční produkty. Mnoho vzdělávacích projektů v oblasti financí pro širokou veřejnost, které 

by mohli být také pro seniory přínosem, jsou realizovány na internetu. 

Cílem práce bylo zjistit, jaká je úroveň finanční gramotnosti seniorů a jaké jsou možnosti 

vzdělávání v této oblasti. Výzkumy finanční gramotnosti ukazují, že senioři jsou skupinou, 

která má finanční gramotnost na nejnižší úrovni. Na základě vlastního dotazníkového šetření 

bylo zjištěno, že senioři nemají finanční gramotnost nízkou ve všech oblastech, avšak 

celková úroveň jejich znalostí není na vysoké úrovni. Z vlastního šetření vyplynulo, že čím 

jsou senioři vzdělanější, tím vyšší je jejich úroveň finanční gramotnosti. V závislosti na 

zvyšujícím se věku se neprokázalo, že by starší senioři měli nižší finanční gramotnost. 

Výsledky šetření však nejsou reprezentativní, neboť bylo šetření uskutečněno na malém 

vzorku respondentů. Závěry šetření však mohou naznačit, jaká je situace finanční 

gramotnosti u seniorů.  

Jedním z výsledků šetření je zjištění, že senioři nemají zájem finance a finanční 

produkty a nemají zájem ani o účast na kurzech finanční gramotnosti. Důležité je přesvědčit 

seniory o důležitosti finanční gramotnosti a pro vzdělávání seniorů ve finanční gramotnosti 

vybrat také formy a metody, které by pro ně byly zajímavé. Jak také ukázalo šetření i 

výzkum, který provedlo Ministerstvo financí, občané upřednostňují pasivní formu získávání 

informací z oblasti finanční gramotnosti, a to prostřednictvím letáků, brožur nebo pořadů 

v televizi. Právě média mohou výrazně přispět k rozvoji finanční gramotnosti u seniorů. 

Opatření státu v oblasti finanční gramotnosti a finančního vzdělávání seniorů nejsou až 

tak efektivní. Stát se v této oblasti zaměřuje zejména na vzdělávání dětí a mládeže. Senioři 

jsou zmiňováni v Národní strategii finančního vzdělávání pouze okrajově. Také nabídka 

vzdělávacích aktivit pro seniory v této oblasti je velmi omezená. Senioři se mohou účastnit 

různých kurzů finanční gramotnosti pro širokou veřejnost, avšak tyto kurzy nezohledňují 
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specifika vzdělávání seniorů. Senioři také mohou najít plno informací a zajímavých projektů 

k finanční gramotnosti na internetu. To ale znamená, že musejí umět pracovat na počítači a 

s internetem, což rozhodně všichni senioři neumějí.  

Finanční gramotnost seniorů a jejich vzdělávání v této oblasti považuji za velice důležité. 

O tuto problematiku by se měl zajímat nejen stát, ale také samotní senioři. Proto je důležitá 

osvětová činnost, která by přiměla seniory se o tuto problematiku více zajímat. K tomu by jim 

měly být zajištěny podmínky, aby se mohli v této oblasti více rozvíjet.     
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