
 
1 

Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro 

uchazeče o zaměstnání 

Ivana Ašmerová  & Ivan Noveský
1
  

 

Úvod 

Systém vzdělávání finanční gramotnosti (někdy též nazýváno finanční vzdělávání) pro 

uchazeče o zaměstnání je zpracován jako základní prevence proti předlužení a pro udržení na 

trhu práce. Ve strategických dokumentech národní politiky zaměstnanosti i dokumentech 

politiky zaměstnanosti EU se doporučuje vzdělávání finanční gramotnosti na všech úrovních. 

Především se doporučuje vzdělávání finanční gramotnosti u skupin nejvíce ohrožených 

předlužením a následně chudobou- tj. nezaměstnaných a zejména dlouhodobě 

nezaměstnaných. Rok 2010 vyhlášený Evropskou unií Evropským rokem boje proti chudobě 

a sociálnímu vyloučení zdůrazňuje význam vzdělávání finanční gramotnosti jako prevence.  

Systém vzdělávání finanční gramotnosti zpracovaný odborníky soustředěnými společností 

COFET, a. s. a neziskovou nestátní organizací FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. je 

základním podkladovým materiálem nejen pro ohrožené skupiny osob, ale svou komplexností 

a uceleností je připraven i pro další cílové skupiny. 

 

1 Popis systému vzdělávání finanční gramotnosti 

Systém vzdělávání finanční gramotnosti
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 určený pro uchazeče o zaměstnání evidované 

na úřadech práce vychází z koncepčních materiálů strategie rozvoje finančního vzdělávání a 

praktických zkušeností získaných zejména s realizací pilotního projektu Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR „Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mosteckuí“ a 

specializovaného projektu „Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mostecku - 

Prevence předlužení a jak z předlužení“. 

 

1.1 Dokumenty o strategii rozvoje finančního vzdělávání (finanční gramotnost): 

Strategie rozvoje vzdělávání finanční gramotnosti vychází zejména z těchto dokumentů: 

                                                 

1
 RNDr. Ivana Ašmerová – vedoucí metodik & Ing. Bc. Ivan Noveský- generální ředitel  COFET, a.s., 

Vyšehradská 320/49, 12800 Praha 2 

e-mail: ivana.asmerova@cofet.cz; ivan.novesky@cofet.cz   tel. 777 57 33 00 

 

 

2
 Základní údaje vycházejí z materiálu vypracovaného pro MPSV pod názvem Závěrečná zpráva k veřejné 

zakázce Strategie finančního vzdělávání, pod evidenčním číslem VZ CZ. 04. 3. 07/ 1.1. 00.1/ 002. Účelem 

projektu bylo vytvoření uceleného systému finančního vzdělávání určené ke zvyšování úrovně finanční 

gramotnosti obyvatel ČR.  
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 Výzva Rady Evropy ve formě doporučení pro vlády členských zemí Evropské unie na 

zajištění růstu povědomí domácností o jejich potřebě získávat řádné informace a finanční 

vzdělání. 

 Výzva Evropské komise pro členské země ze dne  18. 12. 2007 k vytvoření strategie a 

systému vzdělávání finanční gramotnosti občanů. Program finančního vzdělávání má být 

přizpůsoben požadavkům každého členského státu, včetně zajištění zvláštního postupu pro 

zlepšování finanční gramotnosti různých sociálních skupin. 

 Usnesení vlády České republiky č. 1594 ze dne 7. prosince 2005 o zlepšení podmínek 

v bankovním sektoru, vč. zlepšení podmínek pro spotřebitele na finančním trhu a 

vzdělávání finanční gramotnosti. 

 Dokument Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách (k 

naplnění poslední výzvy Evropské Komise), aktualizovaný v prosinci 2007. 

 Mezirezortní skupina Ministerstva financí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  vytvořila v prosinci 2007 návrh systému 

finančního vzdělávání a definovala tak základní standardy finanční gramotnosti.  

 

Podporu výsledků realizace finančního vzdělávání prezentované společností FINANČNÍ 

GRAMOTNOST, o. p. s. vyjádřil i člen Evropské komise Vladimír Špidla na semináři Senátu 

Parlamentu ČR „Sociální balíček EU a řešení sociálních dopadů globální krize“ dne 

6. 2. 2009 na tuto otázku zakladatele společnosti FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. Ivana 

Noveského: “Podle naší dlouhodobé práce s nezaměstnanými, lidmi, ti kteří jsou předluženi 

se v podstatě stávají nezaměstnatelnými. Zjistili jsme, že předluženost je vlastně nejlepší cesta 

k sociálnímu vyloučení. Dalo by se říci nejspolehlivější. Existuje více cest k sociálnímu 

vyloučení. Předlužení je asi nejspolehlivější cesta. A předlužení vzniká na základě finanční 

negramotnosti. A víme, že zhruba 75 % obyvatel ČR - dle studie Ministerstva financí ČR, čili 

to je celkem objektivní výzkum- přiznává, že trpí finanční negramotností. Jaký je váš názor na 

vzdělávání finanční gramotnosti v ČR?“ Člen Evropské komise pro zaměstnanost, sociální 

věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla  odpověděl takto: „Pokud jde o finanční gramotnost, 

tak já s Vámi souhlasím. Souhlasím s Vámi velmi, protože sám jsem se seznámil s řadou 

naprosto tragických způsobů, a bohužel je nutné si uvědomit, že produkt našeho základního 

vzdělání je takový, že lidi nerozumí čtenému textu. Rozumí čtenému textu, když jde o rutinní 

text, ale jakmile text přeskočí do nějaké jiné oblasti, než která je rutinní, tak tomu nerozumí. 

A finančním textům nerozumí vůbec. A další věc je, že chudí lidé mají vždycky tendenci hrát 

kasino, protože oni můžou přeskočit chudobu jenom nějakou náhodou, čili mají daleko větší 

tendenci si počínat iracionálně. Takže si myslím, že finanční gramotnost by měla být součástí 

osnov základní školy, protože jinak se to nedá dohnat. Tleskám Vám a určitě zachráníte 

několik set lidí, a to už se Vám bude určitě počítat, protože to je prostě dobře, ale změna je 

možná jedině, když to bude rozumně uděláno v základní škole. Řekněte mi, který člověk ze 

základní školy umí počítat složený úrok. Když mu dáte složený úrok na 15 let, tak aby si 

doopravdy spočítal, kolik zaplatí. No nikdo!“ (Noveský, 2009). 

 

1.2 Dobré zkušenosti z praxe 

Dobrou praxi v oblasti vzdělávání ve finanční gramotnosti lze představit několika příklady, 

které mají doložitelné kladné výsledky a představují seriozní východisko pro další rozvoj. 
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 Společnost FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s., která byla založena v roce 2008 jako 

obecně prospěšná společnost a jejímž hlavním posláním je prevence a vzdělávání 

v oblasti finanční gramotnosti občanů a poradenství předluženým. 

 Výsledky FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. např. z kurzů finanční gramotnosti 

v rámci pilotního projektu MPSV ČR „Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku 

a Mostecku“ a specializovaného projektu „Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na 

Ostravsku a Mostecku – Prevence předlužení a jak z předlužení“ a zkušeností z pořadu - 

poradny ČRo2 „Ztráty a naděje“. 

 Výsledky evaluačních dotazníků a vědomostních testů více než 3.000 úspěšných 

absolventů kurzů finanční gramotnosti:  96 % klientů hodnotilo kladně celou organizaci 

kurzů, 87 % klientů se vyjádřilo, že kurz splnil jejich očekávání a 71,5 % klientů ví, že 

získané znalosti v životě využije. 

 Úspěšnost závěrečných vědomostních testů z kurzů finanční gramotnosti na úrovni 

95,5 % potvrdila správnou volbu vyučovacích a poradních metod i odbornost lektorů. 

 Zpracované ucelené učební studijní materiály lze doporučit jako základní studijní 

materiály k využívání pro navržený systém finančního vzdělávání pro další cílové 

skupiny. 

 Zkušenosti a výstupy z provozu poraden, které pracovaly a pracují s cílovými skupinami 

klientů ( např. z  řad nezaměstnaných občanů, předlužených občanů, atd.) a z poraden, 

které jsou určeny pro všechny občany a zaměřují se na dotazy dle odbornosti (finanční, 

právní, sociální, psychologické aj.). 

 Zkušenosti odborníků, kteří mají s finanční gramotností poměrně rozsáhlé zkušenosti. 

 

2 Vzdělávací plán  

 

Vzdělávací plán má různé cíle vzhledem k potřebám cílových skupin. V následujícím textu 

jsou stručně charakterizovány jeho nosné části. 

 

2.1 Cíle vzdělávacího a poradenského kurzu 

Cílem je proškolit skupinu uchazečů o zaměstnání v problematice finanční gramotnosti, tj. 

seznámit klienty se zásadami a principy základních finančních a bankovních operací, pomoci 

orientovat se v oblasti finančních produktů, poskytnout nejohroženějším občanům základní 

znalosti pro jejich nezbytnou obranu před předlužením a tak jim vytvořit jeden z nezbytných 

předpokladů pro získání zaměstnání a zejména jeho udržení. Tím se  lépe udrží na legálním 

trhu práce. Následným samostudiem učebních a studijních materiálů, které obdrželi klienti 

v kurzech, umožnit klientům upevnit a rozšířit získané základní znalosti z kurzu kdykoli i po 

absolvování kurzu finanční gramotnosti. Prostřednictvím finanční poradny poskytovat 

individuální služby a rady klientům. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání, 

evidovaní na úřadu práce. 

 

2.2 Obsah vzdělávacího kurzu 

Obsah vzdělávacího kurzu zahrnuje všechny složky finanční gramotnosti dle standardů 

finanční gramotnosti, tj. peněžní, cenovou a rozpočtovou, které jsou rozšířeny o další aspekty 

související s pochopením smyslu finančního vzdělávání. Osnovu kurzu tvoří: 
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 Úvod. Základní orientace v oblasti finančních pojmů a názvosloví. Vysvětlení pojmu 

finanční gramotnost (dále též jen FG), složky FG, vstupní dotazník. 

 Psychologické a sociální aspekty finanční gramotnosti (sociálně - psychologické 

aspekty ekonomického chování, dopady předlužení na člověka, sociální aspekty, 

terminologie). 

 Informační gramotnost v rámci FG (zdroje informací a média, propagace, elektronická 

komunikace mezi státem a občany, terminologie, atd.). 

 Ochrana spotřebitele (před čím je třeba chránit se, osobní odpovědnost jedince, 

odpovědnost státu, zákon, sdružení chránící spotřebitele, poradny pro zadlužené i 

předlužené lidi). 

 Peněžní gramotnost (peníze, měna, způsoby placení, bankovní a nebankovní sektor, 

přímé bankovnictví a jeho formy, spoření, vklady, pojištění, investice, úvěry, leasing, úrok 

a úroková sazba, RPSN). 

 Cenová gramotnost (trh, cena, cena peněz – úrok, inflace, veřejné finance, poplatky, 

odvody, daně). 

 Rozpočtová gramotnost (osobní i rodinný rozpočet, majetek a závazky domácnosti, jak 

na rodinný rozpočet, řešení schodkového rozpočtu, příklad tvorby rozpočtu příjmů a 

výdajů, finanční plánování). 

 Právní gramotnost (uzavírání smluv o poskytnutí peněžních prostředků, trestněprávní 

dopady, spory vznikající při neplacení a jejich řešení, vymáhání práv věřitele exekucí, 

insolvence a insolvenční řízení). 

 Závěr, diskuze, cvičení, výstupní dotazník a zkušební testy. 

 

 

2.3 Sylaby vzdělávacích a poradenských kurzů  

Sylaby vzdělávacích a poradenských kurzů jsou zpracovány ve třech základních 

variantách v závislosti na počtu vyučovacích hodin kurzu, zaměření kurzu a požadovaných 

výstupech. Text obsahuje metodický materiál a popis doporučených metod výuky. V Návrhu 

jsou kurzy ve formě prezenční výuky v těchto variantách: 

a) FG 6 - Minimální finanční gramotnost - jednodenní kurzy - v délce 6 vyučovacích 

hodin,  

b) FG 18 - Základní finanční gramotnost - kurzy dvou a půl denní v rozsahu 18 

vyučovacích hodin, 

c) FG 30 - Standardní finanční gramotnost - kurzy pětidenní v rozsahu 30 hodin. 

 

Ke každému kurzu FG jsou zařazeny dle potřeby hodiny poradenské činnosti a 

individuální nebo skupinové konzultace. Do úvodu a na závěr kurzů FG jsou zařazeny dva 

analytické dotazníky a na závěr zkušební test. 

 

2.4 Studijní a metodické materiály 

Pro systém výuky finanční gramotnosti jsou zejména používány tyto osvědčené materiály: 

Pro lektory, studenty a pedagogy základní komplexní učebnice SLABIKÁŘ FINANČNÍ 

GRAMOTNOSTI, která dosud jako jediný materiál obsahuje všechny standardy finanční 

gramotnosti a další potřebná, praxí ověřená, učební témata (viz prof. Ing. Zuzana Dvořáková, 

CSc. a kolektiv autorů, 2009). 
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Učebnice Finanční gramotnost je určená posluchačům. Pokrývá problematiku 

jednotlivých bodů osnovy kurzu v základním učivu. Obsahuje přílohu, kterou tvoří slovníček 

pojmů vysvětlující odborné termíny z oblasti finanční gramotnosti (viz Kolektiv autorů, 

2008a). 

Další studijní podporou pro posluchače jsou Pracovní listy. Představují power-pointovou 

prezentaci lektora v tištěné podobě (viz Kolektiv autorů, 2008b). Dle druhu kurzu FG může 

být používána i Příručka lektora (viz Kolektiv autorů, 2008c). 

Autobiografická kniha Lucie Vrbkové „Už nikdy dlužníkem“, která jako první občan 

České republiky úspěšně absolvovala insolvenční řízení dle insolvenčního zákona (viz 

Vrbková, 2009) je používána jako případová studie pro výuku na základních školách, stejně 

tak i na Vysoké škole ekonomické. Je vhodná pro žáky, studenty i pedagogy. S úspěchem je 

využívána i pro osvětu široké veřejnosti.  

 

2.5 Způsob ověření znalostí, hodnocení 

Vědomostní testy obsahují otázky dle individuálních skupin s návrhem tří (čtyř) možných 

odpovědí. Evaluační dotazník vyplněný účastníky na konci kurzu, individuální pohovory, 

skupinové diskuse. O absolvování kurzu, po splnění stanovených kritérii, získá absolvent 

osvědčení o absolvování kurzu. 

 

Závěr 

Systém vzdělávání finanční gramotnosti je podkladovým materiálem pro realizaci 

vzdělávacích kurzů nejen pro uchazeče o zaměstnání, ale i pro další cílové skupiny. V rámci 

navrženého finančního vzdělávání získává uchazeč potřebné informace o finančních 

produktech, službách, atd. tak, aby uměl efektivně nakládat se svými finančními prostředky. 

Proškolený občan se orientuje na finančním trhu, v problematice peněz a cen, rozumět a 

správně vnímat agresivní reklamu a je schopen odpovědně spravovat osobní a rodinný 

rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků, s ohledem na měnící se životní 

situace. Zejména je finančně gramotný uchazeč schopen se bránit a ubránit předlužení a 

následně tak i sociálnímu vyloučení. 
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Projekt systému vzdělávání finanční gramotnosti se zaměřením na uchazeče 

o zaměstnání 

Ivana Ošmerová & Ivan Noveský  

ABSTRAKT  

Příspěvek popisuje Systém vzdělávání finanční gramotnosti  určený nezaměstnaným občanům 

evidovaným na úřadech práce. Vychází z v textu citovaných strategických dokumentů a 

praktických zkušeností společnosti COFET, a.s. a FINANČNÍ GAMOTNOST, o. p. s. Systém 

vzdělávání finanční gramotnosti je komplexní a ucelenou předlohou pro organizaci kurzů 

z finanční gramotnosti nejen pro výše popisovanou cílovou skupinu. Úpravami rozsahu a 

forem výuky ji lze využít pro jiné cílové skupiny. Na závěr příspěvku je zdůrazněn význam 

proškolení pro zodpovědné chování občanů na finančním trhu.  

Klíčová slova: Finanční gramotnost; Cenová gramotnost; Rozpočtová gramotnost; Peněžní 

gramotnost; Právní gramotnost; Informační gramotnost; Předluženost. 

 

Project of Education of Financial Literacy 

 System Aimed at Jobcentre Applicants. 

Ivana Ošmerová & Ivan Noveský  

ABSTRACT 

This contribution describes Project of Financial Education System aimed at unemployed 

citizens who are kept on files in jobcentres. It comes from the quoted strategic documents and 

practical experience of both the COFET, a.s. and Finanční gramotnost o.p.s. ( Financial 

Literacy ) companies. The project of financial education system is a comprehensive model of 

organizing the financial literacy courses  not only for above mentioned target group but after 

adjusting the range and forms of education it can also be used for other target groups. The 

contribution is concluded with emphasizing the importance of training focused on responsible 

behaviour of citizens on financial market. 

Key words:  Financial Literacy; Price Literacy; Budget Literacy; Monetary Literacy; Legal 

Literacy; Information Literacy; Debt Literacy.  

 


