Principy nezávislosti (dle MF a MŠMT 2013)
• Objektivita
• Obecnost
• Odbornost
• Princip zacílení
• Soulad se standardy finanční gramotnosti
V této míře obecnosti jsou principy nezávislosti logické a srozumitelné

Standard finanční gramotnosti MF 2017
a.
b.
c.
d.
e.
f.

uplatňuje svá práva a plní své povinnosti
řeší finanční problémy včas
má přehled o svých výdajích a příjmech
žije úměrně svým finančním možnostem
rozumí výhodám (finančního) plánování
vytváří finanční rezervy a řeší včas zabezpečení na dobu, kdy nebude
schopen dosahovat příjmů
g. uchovává důležité doklady a chrání své osobní údaje
h. splácí své dluhy včas a v plné výši
i. směřuje k dosažení finanční prosperity
Dobře kombinuje přípravu na životní situace a vysvětluje výhody osobního
finančního plánování

Index finanční gramotnosti 2018
Index FG
Index finanční gramotnosti

počet respondentů

průměr

směrodatná
odchylka

Celkem 2017

1037

55

21

Celkem 2018

1050

56

20,4

Muž

511

59

21,4

Žena

539

53

19,1

18-29

189

55

20,0

30-44

305

54

20,8

45-59

260

56

21,3

60 a více let

296

58

19,3

ZŠ, Vyuč

458

50

18,8

Maturita

350

57

19,8

VOŠ, VŠ

241

66

19,9

do 4999

360

55

20,6

5 000-19 999

187

56

19,7

20 000-99 999

234

58

21,4

100 000 a více

190

59

19,5

Praha

124

58

19,4

Čechy

512

55

20,7

Morava

413

56

20,3

Pohlaví

Věk

Vzdělání

Obec

Region

• Češi v indexu finanční gramotnosti ukázali
podobně jako
v loňském roce pouze průměrné znalosti
• Celkový průměrný index FG dosáhl 56 bodů ze
100. Znamená to tedy nárůst jen o 1 bod
• Míra úspěšnosti souvisí se vzděláním, zatímco
lidé se základním vzděláním nebo výučním
listem dosáhli v průměru 53 bodů, lidé s
maturitou jsou na průměru a lidé s VŠ mají
index 66 bodů ze 100.
• Mladí lidé jsou na tom ve srovnání se starší
generací stále hůř

Průzkum finanční gramotnosti 2018
• Třetina dotázaných netuší, jak dlouho by vystačila se svou finanční
rezervou - nemají představu mj. o tom, v jaké výši mají měsíční
náklady
• Přes 58 % respondentů nedokázalo odpovědět na otázku, kolik by
měli mít naspořeno na důchod
Finanční vzdělávání se u nás rozvíjí již bezmála dvě dekády, ale
finanční gramotnost se nelepší
Je nejvyšší čas začít uvažovat, proč to nezabírá – to nás vede zpět k
posouzení principů nezávislosti a k jejich interpretaci

Potřeba sociální diferenciace školní výuky FG (podle
složení cílové skupiny):
• obsah výuky je nutné citlivě přizpůsobit tomu, kde a v jakém prostředí
škola působí - jinak je třeba vyučovat FG např. v prosperujících
regionech, a jinak v regionech sociálně slabších, obdobně je třeba
rozlišovat jednotlivé typy škol
• jednotný obsah vzdělávacího programu obnáší riziko, že škola nejen že
nebude pomáhat překonávat sociální rozdíly mezi dětmi, což by mělo
být jejím posláním, ale bude na ně naopak poukazovat a tím rozdělení
potvrzovat;
• při rozvíjení finančně vzdělávacích programů je třeba pamatovat nejen
na možnosti a příležitosti (tzv. cesty k úspěchu), ale stejně důležité je i
poukazovat na rizika a na poučení z neúspěchů, právě tady se otevírají
možnosti sblížení a překonávání sociálních rozdílů např. díky
zprostředkování zkušeností jiných sociálních skupin

„Dětem je třeba předkládat názorné příklady a prostřednictvím
finančního vzdělávání zvyšovat jejich odolnost vůči neúspěchu či
podporovat jejich schopnost poučit se z chyb svých rodičů. Děti by se
měly učit o životě i společnosti v dobrém i špatném, tedy i z hlediska
těch, kteří jsou ohroženi neúspěchem, chudobou nebo si nedokážou
vydělávat. Tak aby viděly, že život není jen o úspěšných celebritách, ale
také neúspěších a rizicích. Sociální aspekty by měly být při finančním
vzdělávání na školách zohledňovány.“
(Ivan Gabal, sociolog)

Proto, pokud jde o principy nezávislosti, je největší
výzvou správně naplnit princip zacílení

Potřeba a nezastupitelnost rodiny a jejího vlivu
• Projevuje se nejen v přímém výchovném vlivu, ale i při školním
vzdělávání, proto je ideálně důležité dbát na zatažení rodičů do výuky
• Vzdělávání má potřebu vést děti k úspěchu. Pak, ale vidíme děti
v problematických regionech, které na vlastní oči sledují své rodiče a
jejich neschopnost hospodařit s penězi, která může celou rodinu
finančně zlikvidovat.
Kombinace potřeby správného zacílení s potřebou motivovat rodinu
ke spoluúčastí na finančním vzdělávání hraničí s mission impossible

Nezapomeňme na policy makery
• Jen stabilní právní prostředí zaručí důvěru veřejnosti a inspiruje k
dodržování pravidel
• Ochrana práv spotřebitelů: určitě ano, ale vyvarovat se excesů a
podněcování morálního hazardu
• Špatně postavený zákon může oslabit pozitivní účinky finančního
vzdělávání a může deformovat motivace a dezorientovat spotřebitele
Jen s trochou nadsázky lze říci, že i policy makeři jsou
neopominutelnou cílovou skupinou finančního vzdělávání

Jak na to
• Není jiné cesty než té náročné
• Základem je náležitá diagnóza a návazná úvaha, koho chceme oslovit a
čeho se naopak vyvarovat
• Ve školním vzdělávání je třeba vycházet z cíle, který je finančnímu
vzdělávání vlastně nadřazen a připravit děti na životní cyklus a určité
situace, které je v reálném životě mohou potkat a tím je motivovat
k odpovědnosti a přemýšlení o finančním plánování a přístupu k penězům
vůbec (souvisí s pojmem funkční gramotnost - společně s tím, jak je učíme
číst, psát a počítat, bychom je měli naučit žít a přežít ve světě informací)
• Plošné projekty jsou nejúčinnější pokud jde o výuku základů finanční
matematiky a základních pojmů

Děkuji za pozornost

