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Kecejme do toho

Strukturovaný dialog mládeže
Kecejme do toho je reálný i virtuální prostor pro mladé lidí ve věku 15 – 26 let, kde mohou jednoduše
vyjádřit svůj názor na věci, které se jich přímo týkají. Dáváme tak mladým lidem příležitost vyjádřit názor
na to, s čím nejsou spokojeni na celostátní úrovni, ale i na evropské. Výstupy budou předány úředníkům
MŠMT a EU, politické reprezentaci ČR, která by k nim měla přihlédnout při svých diskuzích – k tomu se
svolili buď sami, nebo je k tomu zavázali jejich předchůdci.
Projekt Kecejme do toho přímo podporuje participaci a diskuze mladých lidí. Jde tedy o spoluúčast dětí
a mládeže na veřejném dění, především v těch otázkách, které se jich přímo dotýkají. Projekt si klade za
cíl informovat mladé lidi o aktuálním dění a diskutovat jejich názory a postoje. Nabízí mladým šanci
prosadit navržené změny do reálného života. Zároveň jim pomáhá zdokonalovat se ve formulaci vlastního názoru, diskuzi a dalších důležitých kompetencích pro dnešní svět.
Projekt navazuje na veřejně politické dokumenty a jednání orgánů Evropské unie i Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky. Hlavním dokumentem pro oblast mládeže u nás je Koncepce
státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007–2013 schválená Vládou ČR, kde se také uvádí, že
mladí lidé by se měli spolupodílet na řešení otázek, které se jich týkají. Na zavádění strukturovaného
dialogu s mládeží se potom shodly i všechny členské státy EU v roce 2009. V České republice je oficiální
platformou právě projekt „Kecejme do toho“.
Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže, střešní organizací sdružení dětí a mládeže v ČR, která se
snaží od roku 1998 zastupovat zájmy mladé generace a dobrovolných pracovníků s mládeží. Partnery
projektu jsou Národní parlament dětí a mládeže, Rada mládeže Slovenska a Parlament mladých Humenné.
Projekt je finančně podpořený z evropského programu Mládež v akci, dále Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy a Zastoupení Evropské komise v České republice.

Projektový tým
Projekt Kecejme do toho vznikl v hlavě tří mladých lidí Honzy, Janiny a Jirky, kteří mají možnost zapojovat
se do veřejného dění v oblasti mládeže již řadu let a proto mohou pomoci i svými zkušenostmi.

Jak se zapojit a jak to funguje?
1) Nejjednodušší a všem přístupné je zapojení se na internetu www.kecejmedotoho.cz, kde můžete diskutovat, hlasovat, navrhovat svá
témata… stejné můžete dělat i na Facebooku na naší Fanpage. Základní informace a argumenty k daným tématům pro lepší rozhodování pak najdete v sekci „O tématech“, kde najdete krátké analýzy se základními fakty a argumenty v dosavadní veřejné diskuzi.
2) Účast na pracovních workshopech, kde mezi sebou diskutují mladí lidé na dané téma a snaží se vytvořit návrh vlastního řešení v dané
oblasti. Návrh a tématika bude dále diskutována s odborníky a hosty na veřejné diskuzi, po které může publikum návrh z workshopu
upravit.
3) Sestavený návrh bude předložen k hlasování a poslední diskuzi na www.kecejme do toho.cz
4) Výstupy budou předány v rámci strukturovaného dialogu na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které s nimi dále bude
pracovat. Stejně tak budou předány do orgánů Evropské unie. Budou zformulována jednotlivá doporučení, která budou předána i
politické reprezentaci ČR jako další z podkladů pro jejich rozhodnutí.
5) V dubnu 2011 proběhne v Praze celostátní konference, kde budou výstupy představeny všem důležitým hráčům dané oblasti. Výstupy
můžete prezentovat i Vy, stačí kontaktovat projektový tým. Samozřejmě budou dále šířeny písemnou formou.
6) Diskutovat můžete kdekoliv – doma, ve škole, v oddílu, v parku, kavárně, se svými kamarády, spolužáky… výstupy vaší diskuze společně
s počtem zúčastněných zavěste na web nebo facebook společně s počtem lidí, kteří jsou pro a proti, nebo kolik z Vás se podílelo na
tvorbě daného stanoviska – každý hlas se počítá. Otevřenost zároveň apeluje na Vaši občanskou zodpovědnost.

w w w.kecejmedotoho.cz

Další zajímavá nabídka není na následujících stránkách, ale na webových stránkách www.rozumimefinancim.cz. Kromě toho, že tam najdete celou řadu věcí, o kterých bude řeč dále v textu, je to také místo, kde si můžete vyměnit zkušenosti, přijít
se svými nápady a připomínkami.
Pokud stále ještě váháte, zda číst dál, otočte stránku. Hned v první kapitole se
totiž píše o tom, proč je finanční gramotnost důležitá a proč stojí za pozornost.

Proč?
V oddíle

Hmm, další metodika… Netroufáme si ani odhadnout, kolik už jste jich při vedení oddílu museli přečíst a kolik jich vám kdo kdy doporučil. Na druhou stranu
doufáme, že některé vám byly užitečné, a tak se vám odvažujeme nabídnout další.
Metodiku o finanční gramotnosti.
Co tedy na dalších stránkách najdete?
▶ Souvislosti – metodika je součástí projektu „Finanční gramotnost v neformálním vzdělávání“ a ten přichází s celou řadou nástrojů a možností, jak
s tématem pracovat. Představíme si je.
▶ Praktické postupy – všechno, co se v příručce navrhuje, je přizpůsobeno oddílu.
Nepleteme si váš ani náš oddíl se školou, ani z něj nechceme udělat kroužek
mladých investorů.
▶ Hry a aktivity – programy, které se dají rovnou realizovat – většinou určené
pro věkovou skupinu 11–18 let.
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Nástroje

V oddíle
Co si představit pod pojmem finanční gramotnost?
Je finanční gramotnost opravdu tak důležitá?
Jako finanční gramotnost bychom mohli označit soubor znalostí a dovedností, který
člověku pomáhá se orientovat v každodenní ekonomické realitě. Rozsah činností,
kterým se publikace (o kterých bude dále řeč) věnují, je velmi pestrý a měl by pokrýt
všechny běžné životní situace. Největší důraz je kladen na situace, ve kterých se
nepoučený člověk může dopustit chyb s velmi vážnými následky pro sebe i svou
rodinu. Pozornost je tedy věnována různým nástrahám, jako jsou spotřebitelské
úvěry, uzavírání smluv, pojištění a další.
Opomenuty nejsou ani povinnosti vůči státu jako platby za zdravotní a sociální
pojištění a jejich lhůty po ukončení školní docházky a studia. Finančně gramotný

k dispozici

Měly by se volnočasové oddíly věnovat tématice finanční gramotnosti? Jejich poslání obvykle vidíme jinde. Zároveň si asi myslíme, že by neměly nahrazovat školní
vzdělávání, ani se mu snažit konkurovat. A přitom právě do základních a středních
škol je oblast finanční gramotnosti v současné době zaváděna. Většina sdružení
zaměřených na volný čas dětí a mládeže děti ovlivňuje nejen ve vztahu k přírodě,
sportu a typických volnočasových aktivitách, ale v celém jejich rozvoji. Vedoucí
jsou pro děti partnery, mají na ně významný výchovný vliv a v mnohém je mohou
pozitivně ovlivnit. Otevírají témata, pro která v rodinách ani ve škole není prostor,
či nejsou považována za dostatečně významná, případně na ně nezbývá čas.

F G a S k au t i

Proč finanční gramotnost?

člověk by měl být schopen rozeznat výhodnou nabídku od podvodné, znát svá práva
a povinnosti například jako spotřebitel, střadatel, občan, pojištěnec, věřitel, dlužník,
daňový poplatník a volič. Teoretická část i hry představují různá řešení běžných životních situací, srovnávají je a přitom se snaží upozornit na významné momenty
rozhodování a jejich důsledky. Publikace se nesnaží dávat návody a určovat správná
řešení, ale upozornit na možná rizika, přínosy a zápory jednotlivých možností.
Dalším cílem je snaha ukázat již dětem a mladým lidem potřebu dlouhodobějšího
pohledu, přivést je k odpovědnosti a k uvědomění nutnosti včas se zajistit na stáří. To
vyžaduje dlouhodobější finanční pohled a strategii. Cílem působení systému nástrojů
finanční gramotnosti je finančně gramotný občan, který má takové znalosti, že je
schopen orientovat se ve složitém světě financí, umí se správně rozhodovat a nést
plnou odpovědnost za své jednání. Neznamená to, že by měl odborné znalosti, ale
je schopen určit problém, na který nestačí ani za pomoci internetu a dalších veřejně
dostupných zdrojů a kdy je třeba vyhledat radu odborníků.
Postupné zavádění finanční gramotnosti do škol si vyžádala především znepokojující situace mnoha rodin a rostoucí celkové zadlužení české společnosti. Výchovné
cíle jsou tedy do značné míry preventivní. Část zadlužených lidí se do svízelné situace
dostala vlastními chybami: podceněním situace, vlastních možností, nedostatečnou
opatrností a neznalostí. Články na téma fatálních chyb při investování na základě
neschopnosti prohlédnout rafinované nabídky a vztahu výnosu a rizika potkáváme
v denním tisku velmi pravidelně. Stejně tak jako příběhy lidí a rodin, kteří se ocitli
v dluhové pasti, skončili osobním bankrotem a exekucí a tyto problémy mohly vést
k dalším sociálně patologickým jevům jako trestná činnost, alkoholizmus a další.

Nejdříve ze všeho nás nejspíš napadne, zda s tím můžeme něco dělat. Můžeme. V příští
kapitole začneme sice trochu skeptickým pohledem, protože by bylo naivní předpokládat,
že za pár let naučíme všechny správně a odpovědně hospodařit, ale postupně se propracujeme k tomu, kde máme při zvyšování finanční gramotnosti své významné místo.
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Proč?
Znalosti, které potřebuje každý, kdo chce být finančně gramotný, jsou celkem
rozsáhlé. Musí se něco vědět o pojištění, penězích, úrocích, daních, cizích měnách,
bezhotovostním platebním styku nebo třeba tvorbě rozpočtů a mnohém dalším.
Mít odpovídající dovednosti – tedy umět všechny tyto informace použít v praxi –
také nevypadá jednoduše a určitě to nepřijde samo. Máme na to v oddíle prostor?
Je efektivní se tomu věnovat? Nedělá se to už dostatečně ve škole?
Na první pohled jsou odpovědi na tyto otázky pro finanční gramotnost nepříznivé. Moc prostoru na to nemáme, dělat to efektivně dá dost práce a ve škole se
7

Nástroje

V oddíle
Cílem je, aby se děti dokázaly zorientovat v současné společnosti, byly přiměřeně
hospodárné, přiměřeně opatrné a rozvážné, ale zároveň s ochotou riskovat. Aby
rozuměly zákonitostem ekonomického světa, dokázaly spravovat své peníze a věděly, že mohu mít jen to, na co dosáhnu.

k dispozici

Finanční gr amotnost jako postoje

Pokud se rozhodneme, že v programu našeho oddílu by finanční gramotnost mohla
mít své místo, nejspíš se rychle dostaneme k otázce: Jaký to má vztah k našim výchovným cílům. Proč se tím vším zabývat a čeho se tím přesně dosáhne.
Finanční gramotnost má svou část postojovou, dovednostní a znalostní, které
se samozřejmě vzájemně prolínají.

F G a S k au t i

Finanční gramotnost v oddíle

tomu opravdu věnují. Dovednosti a znalosti sice můžeme předávat zajímavou formou
a v souvislostech, které školní vzdělávání nabídnout nemůže, ale potřebných informací je tolik, že to reálně nemůžeme stihnout. V tomto ohledu budeme vždy školní
vzdělávání jen doplňovat. Je tu ale oblast, kde může mít naše činnost zásadní dopad. A to je
oblast postojů.
Školy postoje ovlivňují, ale podle výzkumů jen omezeně. České školy je možná dokonce ovlivňují o něco méně než školy v jiných srovnatelných státech. Naopak činnost,
kterou děláme v oddílech, má šanci postoje ovlivnit mnohem více.
Mají ovšem postoje v celém balíku finanční gramotnosti nějaký význam, anebo
jsou jen drobným přílepkem? Nejsou přílepkem. Postoje mají v rámci finanční gramotnosti
klíčovou pozici. Z výzkumu, který zjišťoval, jak vnímají svou vlastní úroveň finanční
gramotnosti dospělí, vyplynulo, že většina lidí hodnotí své znalosti průměrně anebo
hůře. Všichni tedy vnímají určitý nedostatek znalostí. Liší se ovšem v tom, zda jsou
ochotni s tím něco dělat. Zlepšit své znalosti chce mírná většina lidí. Je to ovšem převážně ta část populace, která má lepší znalosti. Jinými slovy: ti, kteří jsou nejvíce ohroženi
nedostatkem informací, tvrdí, že žádné informace nepotřebují.
Celkem snadno si můžeme představit, k čemu takové rozdělení vede. K větší polarizaci společnosti, příkrému rozdělení na bohaté a informované na jedné straně a neznalé a chudé na druhé straně. A samozřejmě také k celé řadě sociálně patologických
jevů. Nemám-li informace a navíc je nechci získávat, snadno podcením nerovnováhu
ve vlastních příjmech a výdajích. K řešení této nerovnováhy zvolím nevhodné nástroje.
Ty mi přinesou ještě větší finanční potíže… a dluhová spirála končí u lichvářů, v kriminálním prostředí, kde jsou častými jevy i gamblerství, drogy a sociální vyloučení,
které velmi komplikuje řešení problémů běžnými prostředky. Když to celé trochu
zjednodušíme, tak příčina leží právě v postoji. V postoji „Nepotřebuju to vědět, nechci
to vědět, k ničemu mi to není.“
Takhle tedy empiricky zdůvodňujeme, proč jsou postoje pro finanční gramotnost
klíčové. V zásadě bychom ovšem totéž mohli říct zcela lapidárně i jednou větou:
„Když se chce, všechno jde.“ A práce s postoji směřuje právě k tomu, aby „se chtělo“.
Co se v oddílech už děje
O postojích tolik mluvíme také proto, že ve většině oddílů (ať už jsou jakkoli rozdílné) se postoje podstatné pro finanční gramotnost rozvíjejí už teď, bez jakéhokoli
vztahu k finanční gramotnosti, penězům nebo čemukoli podobnému. Ale zároveň je
to i naopak, existují postoje, které ve finanční gramotnosti mají svůj význam, ale to,
jak většina oddílů funguje, je do nějaké míry potlačuje.
Které jsou ty rozvíjené? Jde především:
▶ o hospodárnost a šetření,
▶ o aktivní přístup k životu, iniciativu a ochotu řešit problémy, podnikavost.
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V obou dvou případech si můžeme představit danou věc v nejširším smyslu. Hospodárnost například v kontextu ochrany přírody, nebo jako schopnost a ochotu pečovat
o svoje věci, či si sám něco vyrobit nebo opravit. V druhém případě to kromě jiného
může zahrnovat i ochotu komunikovat.
Co naopak většina oddílů do nějaké míry potlačuje?
▶ Opatrnost a rozvážnost.
To může být trochu překvapivé a leckdo by asi popřel, že právě u něj v oddíle se
opatrnost a rozvážnost potlačuje, že se rozvíjí chuť riskovat nebo jít do věcí po hlavě.
V tomto případě je pro nás totiž důležitá opatrnost a rozvážnost jen v užším smyslu – v oblasti mezilidských vztahů. V oddíle budujeme atmosféru důvěry, můžeme
si vzájemně věřit a nečekáme v tomto ohledu žádné zásadní potíže. Naopak přemýšlíme-li v kontextu optimálních postojů z pohledu finanční gramotnosti, je na místě
být zvyklý informace prověřovat, umět odhadnout důvěryhodnost konkrétní nabídky
a být na pozoru před možným podvodem.
Oddíly tedy mají na finanční gramotnost svých členů vliv samy od sebe, bez ohledu
na to, jaký přesně mají program. Je to vliv spíše pozitivní, ale mohou se objevit i negativní dopady. Ve zjednodušené zkratce můžeme říct, že členové oddílů se „v životě
neztratí“, ale je tu trochu riziko, že na ně bude platit „hodnej, ale blbej“.
Samozřejmě, že vhodným programem se dají pozitivní vlivy posilovat a negativní
omezovat. Oddíly můžou výrazně přispět k zodpovědnému finančnímu chování právě proto, že
výrazná část finanční gramotnosti je postojová. Neděláme tak něco, co je pro nás cizí, ale
něco, co se nás přímo týká.
Jak si ale práci s tématem finanční gramotnosti v oddíle představit?
Nikdo asi nechceme úplně změnit program svého oddílu, abychom do něj promítli
úplně nové téma, se kterým jsme zatím neměli nic společného. K tomu, abychom se
s finanční gramotností dobře vyrovnali, stačí, když se běžnou součástí života oddílu
stanou tyto tři věci:
▶ Děti zapojíme do rozhodování o penězích a praktického hospodaření, kdykoli to
bude možné.
▶ V průběhu roku uskutečníme několik cílených aktivit zaměřených na finanční gramotnost.
▶ S tím, co v oddíle zažijeme (ať už skutečně nebo simulovaně), budeme dále pracovat
pomocí technik zpětné vazby a pokusíme se to vztáhnout i na život mimo oddíl.
Něco z těchto tří bodů vypadá jednoduše, něco naopak složitě. Ke všemu se ale
dostaneme v následujícím textu.
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Hospodárnost a še tření

Jak pracovat s postoji směřujícími k hospodárnosti a šetrnosti? Nepochybně se najde
mnoho různých způsobů, už proto, že nám nebude dělat potíže nalézt také mnoho
rozdílných pohledů na to, co si pod šetrností a hospodárností představit. Jde jenom
o šetření peněz a stačí tudíž utrácet co nejméně? Nebo je důležité být šetrný k přírodě, hospodárně zacházet se zdroji, které poskytuje, a mít na zřeteli trvale udržitelný
rozvoj? Či snad je klíčové nepodlehnout konzumní kultuře, vážit si práce, kličkovat
nástrahami reklamy a neodvozovat vlastní pojetí sebe sama od toho, co mám a co
všechno dokážu získat a spotřebovat?
Samozřejmě, že bez žádného z naznačených pohledů to nepůjde. Postupně se zkusíme podívat na hospodárnost a šetření každým z nich. Ještě než se k tomu pořádně
dostaneme, je ale potřeba rozptýlit jednu z možných námitek. V předchozím textu jsme
slibovali, že bude řeč o postojích, a strávili jsme nějaký čas vysvětlováním toho, proč
je to důležité. Až se ale dostaneme blíž a budeme mluvit o tom, že v oddíle je dobré
občas dělat to anebo ono, půjde vlastně hodně o dovednosti a nejspíš i trochu o znalosti. Je to proto, že budovat postoje bez osobní zkušenosti, bez toho, abych si to sám
zažil, je neefektivní. Sice můžeme někomu vysvětlovat, že mít obrovský drahý offroad
nebo vzít si spotřebitelský úvěr na nejnovější obrovskou 3D televizi není dobrý nápad,
ovšem dokud si ten někdo kromě pohodlného cestování a zářivého 3D obrazu nezažije
exekuci či dopady skleníkového efektu, což jsou ty negativní dopady jeho rozhodnutí,
asi s ním moc nehneme a jeho postoj (a v konečném důsledku jednání) se nám moc
změnit nepodaří. Takže budeme více mluvit o tom, co dělat, než o tom, co si myslet.
Nejlépe vydělané peníze jsou ty, které neutratím
Někoho se zeptáme, proč chce vydělávat peníze, nejlépe pak hodně peněz. Docela
dobře se nám může stát, že odpoví „Abych mohl hodně utrácet.“
Taková odpověď nám moc nepomůže, protože pořád nevíme, proč chce hodně
utrácet, jak ví, že utrácení je k něčemu dobré a jestli vůbec utrácení funguje. Psycholog
by to nejspíš vysvětlil takhle:
Utrácí proto, že mu to poskytuje pocit vlastní hodnoty. Utvrzuje se tím, že za něco
stojí. Je tím, kdo na tohle všechno dokáže vydělat. Tohle všechno najdeme ve vlastním
podvědomí v té chvíli, kdy v supermarketu podáváme kartu a zadáváme PIN. K tomu
ještě přidejme to, že věci, které koupíme, jsou i samy o sobě užitečné, zábavné nebo
třeba prestižní. Reklama to vlastně nemá zas tak těžké, když nás má přesvědčit, abychom něco koupili.
Můžeme na tohle nějak reagovat? Rozhodně. Stačí se naučit nenakupovat ☺. Cesty
k tomu jsou v zásadě dvě: první z nich je nakupovat správně – s rozmyslem, vědomě
a racionálně. Druhá je založena na tom, že to, co potřebujeme, získáme jinak než
nákupem – vyrobíme to, půjčíme si to, upravíme si pro ten účel něco, co už máme,
prostě to vyřešíme nějak jinak.
Ještě než se pustíme do rozumného nakupování a většího využívání už dostupných
věcí, může být zajímavé zjistit, co pro nás peníze (a přeneseně i ostatní materiální hod10

noty) znamenají, nebo spíš co jsme ochotni připustit, že pro nás znamenají. K tomu
účelu tu máme jednoduchou aktivitu:
Peníze jako hodnota
Cíl aktivity:
▶ Tato aktivita má sloužit k tomu, že zjistíme, jaký má kdo u nás v oddíle názor na význam a hodnotu
peněz, a budeme o tom moci diskutovat.
Délka: Podle počtu hráčů a skupin, od 30 minut výše
Pomůcky: lístečky s vyznačeným plus, lístečky s vyznačeným mínus – obou přibližně tři až pětkrát
více, než je účastníků, tužka a papír pro každého účastníka.
Hra začíná tak, že máme lístečky a každý může na lísteček napsat pozitivní anebo negativní hodnotu peněz
(čemu mohou pomoci, čemu mohou uškodit). Každý může popsat více lístečků a není nutné, aby udržel nějaký
zadaný poměr mezi pozitivními a negativními, ovšem je lepší, když od každého napíše alespoň jeden. Lístečky
se poté umístí tak, aby na ně mohli všichni vidět a přečíst si je. Každý účastník bude mít k dispozici 100 bodů
pro pozitivní hodnoty a 100 bodů pro negativní hodnoty. Má za úkol je rozdělit mezi nabízené lístečky podle
toho, jak je mu který blízký, jak mu přijde důležitý a jak je zařazen do kategorie (pozitivní / negativní) – většina
lístečků tedy nejspíš nedostane žádné nebo skoro žádné body, ty nejvíce pozitivní a nejvíce negativní pak
budou mít bodů hodně. Nejpřehlednější je, když si hráči na svůj papír poznamenají hodnotu a k ní příslušný
počet bodů, který jí přidělují. Ve chvíli, kdy jsou body přidělené, si hráči sestaví pořadí svých negativních
a pozitivních hodnot a snaží se najít ostatní hráče s co nejpodobnějším pořadím. Předem může být určeno,
kolik hráčů s co nejpodobnějším pořadím má za úkol vytvořit skupinu, ale můžeme to nechat i na hráčích,
co ještě budou považovat za dost podobné pořadí. Vzniklá skupina má pak za úkol připravit si a představit
svoje pořadí hodnot, jeho zdůvodnění, rozdíly a rozpory, na které narazila. Skupiny odprezentují, k čemu
došly, a všichni mají příležitost k dotazům a diskusi. Je také zajímavé, pokud organizátoři sečtou počty bodů
pro jednotlivé hodnoty, aby bylo vidět, jaké je pořadí v rámci celé skupiny hrající hru.
Postřehy z praxe
Hra potřebuje přidat nějaký akční prvek. Třeba způsob získávání lístečků na začátku.
Kryštof Bořkovec, Junák, 77. oddíl Inkové
Tuto hru bych hrál spíš se staršími dětmi (8.–9. třída ZŠ). Mladší by myslím měli problém s vymýšlením negativní
hodnoty peněz. Ale možná bych byl překvapen.
Jan Merhaut, Liga Lesní Moudrosti, Kmen Tlapáč
Zajímavá diskuze, jen mi přijde ohromně velké číslo 100. S tím by se těžko hodnotilo (rozdělovalo) i mě. Nám
stačilo pro každého 10 bodů. V pohodě rozdělím pro to, co mě zajímá, a snadno se to počítá.
Jaroslav Liška, Junák, 74. oddíl Šipka Plzeň
Nenakupujme? Ne, nakupujeme správně!
To, co by nás mělo nejvíce děsit, je takzvaný impulzivní nákup. Tedy přesně ta situace,
kdy jdeme koupit rohlíky a máslo, ale přineseme si navíc troje zlevněné konzervy
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s rybičkami, bulvární časopis s DVD zdarma a hromadu sladkostí přímo od pokladny. A ještě zapomeneme to máslo. Podle výzkumů nakoupíme neplánovaně a nepromyšleně od 30 % do 80 % všech věcí, které kupujeme. Nejimpulzivněji nakupujeme
chipsy, křupky a různé podobné pochutiny, nejméně impulzivně naopak dětské plenky.
V prvním případě jsme původně plánovali pořídit si jen každý pátý pytlík chipsů, co
jsme kdy v životě koupili. Na opačném konci spektra je to lepší, ale pořád si musíme
přiznat, že třetina plenek je tu jaksi nad plán.
S impulzivními nákupy se teoreticky můžeme vyrovnat celkem jednoduše – všechno plánovat a na vše mít rozpočet. Ideální stav je, že před nákupem přesně vím, co
koupím a kolik mě to bude stát. Ve skutečnosti se to asi ne vždy podaří dodržet, ale
vyplatí se to zkoušet.
Jak to můžeme zkusit s oddílem? V tomto případě se přímo nabízí prostě to prakticky dělat. Chodit nakupovat. Ale samozřejmě se dají vymyslet i programy, které jsou
jen simulační. Například tato „hra o špatném nakupování:
Hra o špatném nakupování
Cíl aktivity:
▶ Zjistit, jaké je moje nákupní chování a co z něho je přínosné a co není
Délka: Podle počtu stanovišť a jejich vzdálenosti, od 30 minut výše
Pomůcky: lístečky na stanoviště, mapa stanovišť pro každého účastníka/dvojici/skupinu – pokud
nehledáme stanoviště jinak než pomocí mapy (GPS, azimut…), tužka a papír pro účastníky (na zapisování bodů)
Chodí se po stanovištích a na každém z nich je možné se rozhodnout, kam jdu dál. Vybírám si z několika
možností (některé jsou „správné nakupování“, jiné jsou „špatné nakupování“), podle toho, zda zvolím
dobrou nebo špatnou, získávám body do plusu anebo do mínusu. Začnu tedy na stanovišti 1, poté jdu vždy
na to stanoviště, jehož číslo je uvedeno u té možnosti, kterou považuji za správnější. Hned jak tam přijdu,
se z lístečku dozvím, zda bod získávám nebo ztrácím, a zapíšu si to.
Vyhodnocení probíhá tak, že skupiny (asi nejspíš dvojice) popíšou svoji cestu a řekne se, kolik má kdo bodů.
Kdo chce, může připojit veselou historku z vlastního nakupování, která se hodí k tématu.
Pro příklad tu máme možné lístečky, ze kterých je možné krátkou variantu této hry připravit. Samozřejmě
je ale možné přidávat další.
O tom, kde se další lísteček nachází, se hráči mohou dozvědět různě – pomocí mapy, GPS souřadnic, azimutu,
popisu – prostě jakkoli se vám hodí.
1
Jdu nakupovat.
Připravím si seznam, nejlépe napsaný, co chci koupit. – 2
Uvidím, co budou mít a co bude v akci – 3
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2
Body: 1
Neřeším, kolik to bude stát. Vezmu si s sebou raději více peněz, třeba i kreditní kartu, kdyby se
ukázalo, že to bude potřeba – 4
Odhadnu, kolik mě nákup bude stát, a podle toho se připravím na placení – 5
3
Body: – 1
U všeho, co se chystám nakoupit, vím, k čemu to použiji a kdy to přibližně budu potřebovat – 2
Počítám s tím, že se v obchodě objeví něco zajímavého, co se vyplatí koupit – 4
4
Body: – 1
Nákup plánuji podle akcí a výprodejů, protože tak se podaří nakoupit levněji – 6
Nákup plánuji podle toho, kdy co budu potřebovat, protože tak se toho koupí méně zbytečně – 5
5
Body: 1
Když toho koupím víc, nevadí to, vždycky se pro to najde nějaké použití – 7
Když toho koupím víc, může se to někdy vyřešit prostě tak, že se to nekoupí při příštím nákupu – 8
6
Body: – 1
Vozíček v supermarketu je praktický, nemusím mít strach, že se mi tam nákup nevejde – 7
Při menším nákupu je lepší použít košík, s vozíkem se toho obvykle koupí víc – 8
7
Body: – 1
Je lepší, pokud mám dopředu určený limit, kolik mě nákup může stát – 9
Je lepší, pokud mám dost peněz k využití neočekávaných nákupních příležitostí – 8
8
Body: 1, až na situaci, kdy přicházím z čísla 7, pak je to – 1
Nakupovat chodím, když se chci uklidnit a relaxovat – 9
Nakupovat chodím, když chci získat nějaké nové věci – 7
9
Body: přicházím z čísla 7: 1, přicházím z čísla 8: – 1
Tak a máte nakoupeno. Gratulujeme. A přijďte zas.
Postřehy z praxe
Doporučuji hru dobře „zarámovat“, třeba úvodním příběhem, aby se do ní účastníci více ponořili.
Zbyněk Báča, Turistický oddíl Máci Turnov
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Dá se i snadno rozšířit. Pro mladší použitelné tak, že se předem zadá úkol: jděte s rodiči na nákup a sledujte
jejich chování. Pak se hra zahraje na schůzce podle skutečnosti.
Jan Burda, Občanské sdružení Kadet
Hra o špatném nakupování je dobrá, protože pracuje s konkrétními příklady – dělat
tohle je O. K., dělat tohle není O. K. Jenže nejspíš budeme chtít konkrétní příklady
doplnit také o obecný pohled, aby se každý z členů oddílu dokázal nejen správně
zachovat v konkrétní situaci, ale dokázal se také nezávisle správně rozhodnout. Nebo
koneckonců můžeme chtít aktivitu, která se na problém dívá obecně také proto, aby se
nám pak lépe vymýšlely konkrétní příklady do „Hry o špatném nakupování“. K tomu
všemu může být dobrá hra „Nekup to“.
Nekup to
Cíl aktivity:
▶ Účastníci formulují, podle čeho se rozhodují při nakupování, a budou o tom diskutovat
Délka: od 15 minut výše
Pomůcky: lístečky, tužky
Účastníci napíší na jeden lísteček, co chtějí koupit, a na druhý, co koupit nechtějí. Může to být cokoli. Potom
si mohou, ale nemusí, lístečky vyměnit s jiným hráčem.
Pak ve dvojicích (nebo jiných malých skupinách) probíhá toto: Jeden hráč před sebe položí kartu, na které
je napsaná věc a zda ji chce nebo nechce. Jeho úkolem je krátce zdůvodnit (proč danou věc chce/nechce
a proč je tedy dobré to koupit/nekoupit). Druhý ve dvojici (zbytek skupiny) tomu oponuje, tedy zastupuje
opačný názor a zdůvodňuje ho. Na konci si všichni vzájemně řeknou, které argumenty je zaujaly, co považují
za nepřesvědčivé a zda diskuse nějak změnila jejich původní názor (který, pokud si na začátku lístečky
vyměnili, také mohl být jiný, než měli v průběhu diskuse zastávat).
Postřehy z praxe
Diskusní hry by neměly být moc dlouhé, obzvlášť pro mladší děti
Zbyněk Báča, Turistický oddíl Máci Turnov
Reálných aktivit se skutečným nakupováním se také nabízí spousta, a protože jsou
účinnější, tak jim asi nejednou dáme přednost před simulací. Při činnosti oddílu
existuje celá řada příležitostí, kdy je potřeba něco koupit. A pro to, aby nákup dobře
naplánovali, věděli dopředu, co je potřeba a kolik je za to možné utratit, mají členové
oddílu dokonce příhodné podmínky. Na vícedenních výpravách se přímo nabízí, aby
družiny nebo i jednotlivci dostali konkrétní částku a měli za úkol pořídit si za ni jídlo
na celý den, případně i nějaké další věci. Nemusíme se omezovat jen na jídlo. Pokud
družina vyrábí něco do klubovny, například nástěnku, je možné, aby si vše potřebné
pořídila sama do výše předem stanoveného cenového limitu. Dalším krokem může být
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to, že jakékoli družinové projekty družina připravuje včetně rozpočtu už od začátku.
Prostě nakupování a práci s rozpočty se učíme nakupováním a prací s rozpočty.
Jdeme nakupovat
Cíl aktivity:
▶ Účastníci si vyzkouší vyrobit jídelníček a jednoduchý rozpočet, podle kterých zároveň prakticky
nakoupí
Délka: 30–60 min přípravná fáze, 30–60 min nakupování, 1 den na snědení nakoupeného jídla, kolem
30 min závěrečná diskuse
Pomůcky: tužky, papíry, peníze (předem stanovená částka pro každého hráče)
Nákupní aktivitu můžeme dobře realizovat, když se s oddílem chystáme na celodenní výlet. Ideální čas pro
realizaci tohoto programu je na víkendové akci, přípravná fáze proběhne v pátek večer, vlastní realizace
pak v sobotu. Asi nejjednodušší a nejpraktičtější je vyzkoušet si nakupování na jednoduchém zadání:
„Máte k dispozici XY Kč na osobu. Připravte si jídelníček na sobotu. Podle jídelníčku si připravte nákupní
seznam a nakupte podle něj jídlo.“ Od tohoto zadání se aktivita může odvíjet různými směry podle toho,
na co se chceme zaměřit.
Rozdělení do skupin
První rozhodnutí se týká skupin, ve kterých se bude nakupovat. Máme v zásadě čtyři možnosti:
1. Určíme přesně, jaké skupiny budou – kdo s kým bude spolupracovat.
2. Určíme, jak mají být skupiny početné, kdo je s kým, se rozhodnou hráči.
3. Určíme minimální a maximální velikost skupiny.
4. Skupiny neurčujeme, hráči se mohou (a nemusí) spojovat, jak chtějí.
Každá z variant má své specifické použití. Varianta 1 je v kombinaci s déle fungujícími skupinami, které
jsou zvyklé spolu spolupracovat, ideální, pokud chceme, aby tým odvedl náročnější práci – složité jídlo,
delší akce, náročná příprava. Variantu 1 také můžeme použít, pokud tým není zaběhnutý, ale očekává se,
že spolu bude fungovat déle – např. nová družina. Varianta 2 je vhodná, pokud naopak chceme testovat,
jak spolu účastníci umí spolupracovat ve skupinách, na které nejsou zvyklí. Varianta 3 se hodí tehdy, pokud
chceme, aby se účastníci cítili dobře. Zvolíme ji například tehdy, pokud máme dojem, že už samotné herní
úkoly jsou pro účastníky relativně náročné – tedy například když jsou účastníci mladšího věku. A konečně
varianta 4 je takový živý sociogram. Při jejím použití se dozvíme hodně o vztazích ve skupině a o přirozených
týmových rolích jednotlivých hráčů.
Příprava jídelníčku
Vzniklé skupiny (nebo jednotlivci) mají za úkol připravit jídelníček na celý den. Můžeme jim pomoci jednoduchým formulářem, ale v této fázi jde opravdu jen o jednoduché rozhodnutí v podobě: „k svačině bude
pro každého jablko a tatranka“. Už v této fázi je dobré, když si skupina udělá hrubý odhad nákladů, aby se
vyloučily potíže s nedostatkem peněz (máme 60 Kč na člověka, takže kaviár k večeři můžeme škrtnout). Hotové jídelníčky mohou skupiny představit ostatním, nebo mohou proběhnout konzultace s organizátory.
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Příprava nákupního seznamu
Nyní mají skupiny za úkol podle vzniklého jídelníčku připravit nákupní seznam. Projdou tedy jídelníček,
ke každému jídlu vypíší potřebné suroviny a jejich potřebné množství vzhledem k počtu členů skupiny.
Odhadnou také, kolik bude potřeba na celý nákup peněz a zda tudíž s přiděleným množstvím vyjdou. To
samozřejmě nejlépe zjistí tak, že odhadnou ceny jednotlivých surovin a vše sečtou dohromady. V tuto
chvíli organizátoři hlídají reálnost jednotlivých odhadů a mohou (pokud mají informace) skupiny upozornit
na případnou nedostupnost jednotlivých potravin v místních obchodech.
Jako vodítko může skupině posloužit jednoduchá tabulka:
Co koupit

Počet ks

Odhad ceny 1 ks

Celkem

Celkem
Nákup
S připraveným seznamem vyrazí skupiny nakupovat. V tuto chvíli začíná být důležitá jejich schopnost improvizovat a rozhodovat se na místě. Ne všechny věci z nákupního seznamu budou k dispozici, některé budou
dražší, než se čekalo, a jiné budou k dispozici ve více různých variantách, ze kterých bude potřeba vybírat.
Potom, co je všechno snědeno
V závěrečné diskusi se skupiny i jednotliví hráči mohou vyjádřit například k těmto tématům:
▶ Z toho, co nakoupily ostatní skupiny, nám přišlo zajímavé „to a to“, naopak jako ne moc dobrý nápad
se nám jeví „tamto“.
▶ Překvapilo nás… (cenou, dostupností, kvalitou, …).
▶ S penězi jsme vyšli/nevyšli. Ideální částka je asi „tolik a tolik“.
▶ Pro příští nákupy využijeme „takové a takové“ zkušenosti, které jsme získali.
Postřehy z praxe
Hrajeme často a můžeme jen doporučit
Pavla Sýkorová, Junák, 97. oddíl Paráda a Vlčáci
Je to pro děti moc zajímavé – ony vůbec netuší, co vlastně stojí potraviny potřebné k přípravě daného jídla,
odhady cen za celé jídlo jsou pak zcela nereálné. Teď po čase se už naučily, a docela plánují rychle a reálně.
Kateřina Wagnerová, Junák. 2. oddíl Boubín
Určitě se dá ovšem přijít i s velkými souvislými programy, které jsou složitější, týkají se i jiných oblastí, než je finanční gramotnost, a obsahují prakticky nakupování
a práci s rozpočty. Příkladem může být třeba „Párty na velvyslanectví“, což je vlastně
jen takový trochu rozšířený klasický „international evening“, tedy prezentace kultur
různých států s hlavním důrazem na typická národní jídla.
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Párty na velvyslanectví
Cíl aktivity:
▶ Vyzkoušet si nakupování, práci s rozpočtem a hledání úspor
▶ Poznání cizích zemí a jejich kultur
Délka: přibližně půl dne
Pomůcky: zadání od každého velvyslanectví (podle počtu skupin), informace o jednotlivých státech,
informace o tom, co se v okolí dá koupit (pokud to účastníci nevědí, protože nejsou místní), pomůcky
k vaření a výtvarné potřeby, …
Skupiny jsou cateringové firmy ucházející se o zakázku – velvyslaneckou gardenparty. Je několik velvyslanectví (stejný počet jako skupin hráčů) vybraných států. Všechna zveřejní zadání, že chtějí uspořádat
párty typickou pro jejich zemi, s typickým jídlem, výzdobou a třeba i programem. Součástí zadání je i strop
nákladů (ten může být pro každé velvyslanectví jiný).
Skupiny mají nejdříve za úkol uspět ve veřejném výběrovém řízení – nabídnout nejzajímavější projekt párty
za nejzajímavější cenu. Každá skupina pochopitelně může připravit nabídku pro více různých velvyslanectví,
třeba i pro všechna. Naopak je možný i kartel, že díky dohodě skupin dostane každé velvyslanectví jen
jednu nabídku, pravděpodobně s maximální cenou (pokud k tomu dojde, jde o ideální téma pro diskusi
v rámci následné zpětné vazby). Na to ale samozřejmě hráče nijak neupozorňujeme. Skupiny tedy v této
fázi připravují své projekty, ve kterých popisují, jaké jídlo na párty bude, jaká bude výzdoba, jaké se na to
použijí suroviny a kolik bude co stát. Je vhodné, když v této fázi mají skupiny k dispozici informační materiály
o dané zemi a případně také letáky z místních obchodů. Výhodou je také přístup k internetu.
V další fázi je potřeba vyhodnotit dodané projekty a vybrat, která skupina bude připravovat párty pro které
velvyslanectví. Je potřeba vyřešit problém, co se situací, kdy jedna skupina zvítězí u více velvyslanectví.
Buď můžeme postupovat tak, že zakázku vždy dostane další v pořadí, nebo můžeme zakázku nechat vítězi
s tím, že musí zajistit její realizování tak, že si na to někoho najde mezi skupinami, co zakázku nemají.
Skupiny nakoupí a realizují párty. Poté, co všechno šťastně proběhne, můžeme ještě vyhodnotit, kolik se
podařilo jednotlivým skupinám ušetřit proti rozpočtu z projektu.
V diskusi po hře se určitě vyplatí položit například tyto otázky:
▶ Jak jste určovali cenu, za kterou vaši párty nabídnete?
▶ Snažili jste se zjistit, jaké nabídky připravuje konkurence? Případně se s ní dohodnout?
▶ V čem se vaše plány nejvíce lišily od skutečnosti? Jak vám to zkomplikovalo situaci?
▶ Co by bylo potřeba udělat jinak, kdybyste byli skutečná firma?
Postřehy z praxe:
Riziko může být přílišné zaujetí skupin pro vymýšlení vychytávek na párty a jen „odfláknutí“ rozpočtu, což
pak neplní zadaný cíl. Zaměření na cíl by také mohlo pomoci vynechání informací o jednotlivých zemích, což
ale samozřejmě ubere na atraktivitě programu, takže je to potřeba zvážit podle konkrétních okolností.
Anna Rambousková, Junák, oddíl Modrý klíč
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To, jak nakupujeme, ovlivňuje nejen naše finance, ale samozřejmě to má i dopady
na společnost i na životní prostředí. Proto je dobré se tomu věnovat.
Koupím si, co chci! Nebo ne?
Stejné dopady jako to, jak a co nakupujeme, má i to, zda vůbec nakupujeme. Všichni
víme, že svoje potřeby můžeme uspokojit i jinak – místo nakupování můžeme zvolit
půjčování, vyrábění, vyměňování, opravování, předělávání i leccos dalšího. Většinou
si to nevybereme. Proč?
Zkusme odpovědi na tuhle otázku hledat na příkladu, který asi všichni známe ze
svých oddílů a který ukazuje, že i my jako vedoucí máme s touto volbou potíže: Je
potřeba vyřešit nějaký problém – opravit něco v klubovně nebo pořídit nějaké nové
vybavení. Jak to řešíme? Obvykle pomocí jednoduché řady činností – napsat projekt,
požádat o grant, získat peníze, nakoupit, co je potřeba, vyúčtovat to poskytovateli
prostředků. Leckdy se na tento postup sami díváme kriticky. Vadí nám, že:
▶ je to administrativně náročné – zabírá nám to čas, který bychom mohli věnovat
třeba zlepšování našeho programu,
▶ že nás to dělá závislými na zdroji financování, někdy s ohledem na podmínky
poskytnutí prostředků třeba musíme změnit náš původní záměr anebo upravit
naši činnost,
▶ že nás to připravuje o zkušenosti s řešením skutečných problémů,
▶ že to přináší pochybnosti, zda to, co děláme, je užitečné. Co když jsme jen další
vykukové, kteří čekají na svoji porci medvěda…
Předchozí dva body se přeneseně týkají i dětí v oddílech – také přijdou o zkušenosti
s tím, jak se co dělá, a o dobrý pocit, že něco vyřešili sami, vlastními silami.
Určitě existují i další možná negativa. Někdy může jít i o zdroj „mezigeneračních
konfliktů“, třeba s bývalými vedoucími, ve smyslu „Před dvaceti lety žádný dotace
nebyly a taky se to nějak zvládlo. Pořád se řeší peníze a práce žádná…“.
Když je s tím ovšem tolik potíží a komplikací, proč se tak obvykle postupuje? Má
to samozřejmě i mnoho výhod:
▶ Umíme to. Většina vedoucích oddílu dokáže připravit žádost o dotace, ale je
méně těch, kteří zvládnou nahodit zeď, natahat elektroinstalaci nebo ušít stan.
A ačkoli skoro v každém oddíle bude někdo, kdo něco z toho umí, málokde se
najde dost lidí, aby uměli všechno, co je potřeba.
▶ Místo řešení technických věcí se s oddílem můžeme věnovat jinému programu.
▶ Místo amatérských pokusů pořídíme profesionální řešení, která jsou obvykle
kvalitnější a zaberou méně času.
Těžko tu přijdeme s nějakým řešením tohoto sporu. Oba přístupy mají svou
logiku a svoje místo. A to je možná to klíčové, na co by se mělo upozornit. U věcí,
na které získáváme dotace, je určitě na místě položit si otázku, zda bychom si je
18

nemohli udělat sami, či zda by se na ně nedalo vydělat společnou prací oddílu. Díky
tomuto přístupu můžeme také obohatit program. Například spolupráce s vlastníky
či správci lesů může přinést nejenom finanční prostředky z brigád, ale i zajímavé
příležitosti k poznání přírody.
Samozřejmě to platí i opačně. Některé věci si možná děláme tradičně sami, i když
by se vyplatilo svěřit to profesionálům. Takových případů možná moc nebude, ale
určitě se vyplatí se po nich podívat.
Takhle to tedy vypadá z pohledu vedoucího oddílu. Jak ale podobné úvahy zprostředkovat přímo v programu tak, aby to rozšířilo obzory i dětem v oddíle? Jak dát
najevo, že naše role je aktivní, že nejsme jen od toho, aby měl kdo přemístit zboží
z regálu do nákupního košíku?
Stejně jako v předchozím případě tu máme dva návrhy, opět jeden spíše teoretický,
kdy je všechno jen jako a simulované, a pak ten druhý, praktičtější.
Při hledání toho, jak v oddíle přiblížit, že máme i jiné možnosti, než si věci koupit, se jako jeden z názorných způsobů nabízí všechno otočit a představit si, jaké
by to bylo, kdyby věci, co v oddíle děláme, byly komerční produkty. Kolik by to tak
mohlo stát…
Kolik stojí tábor
Cíl aktivity:
▶ Hráči budou mít příležitost zasadit si každodenní činnost do základního ekonomického kontextu
Délka: tábor – průběžně, dá se upravit na jiný rozsah
Pomůcky: v průběhu hry vytvořený ceník prací, věci, co jsou běžně potřeba k činnostem, které budou
mít určenou cenu
Aktivita je založená na jednoduché představě – na všechno, co na táboře děláme, se díváme jako na komerční
produkt, který má někdo zaplatit.
Slouží hlavně k tomu, aby se ilustroval fakt, že z cen zboží a služeb, které platíme, je potřeba zaplatit mzdy
zaměstnanců a další náklady. Hned první den, případně ještě před táborem, je potřeba určit ceny za věci,
které se dělají nejčastěji (stavění stanů, příprava jídla…). To mohou udělat družiny, buď tak, že seznam věcí,
u kterých budeme cenu určovat, mezi ně rozdělíme, anebo tak, že všechny družiny určí všechno a případné
rozdíly v cenách budou předmětem diskuse. Hlavní náklad, se kterým by se mělo počítat při určování ceny,
jsou „mzdy“ lidí, kteří jsou pro realizaci potřeba. Ostatní věci (jako materiál a nástroje) už pravděpodobně
budou představovat menší položku.
S určenými cenami pak už jen v průběhu tábora jednotlivcům a družinám připisujeme na „účty“, kolik
si vydělali za to, co dělají. V průběhu se pravděpodobně objeví několik témat k diskusi, například:
▶ Kvalita – „Je tohle jídlo či tenhle stan stejně dobrý jako tamten? Měl by stát stejně?“
▶ Termíny – „Co když to uděláme pozdě, dostaneme zaplaceno stejně?“
▶ Nadprodukce – „Pojďme postavit nějakou další táborovou stavbu, sice to není potřeba, ale jsou za to
prachy…“
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▶ Globalizace – „Co kdyby byl někdo v Číně či Indii ochoten dělat tyhle věci za pětinu ceny? Dokázali
bychom s tím něco dělat?“
▶ …
Postřehy z praxe
Hra má přínos hlavně pro starší, třeba i 18+, pro mladší nemusí být zajímavá nebo sice ano, ale pak je náročná
na organizaci.
Shrnutí a spojení komentářů více vedoucích
Nemohl jsem si dlouho vyložit, jak to vlastně jako proběhne. Nakonec jsem si uvědomil, že podobně na táboře
už normálně fungujeme. Družiny mají na nástěnce soubor prací a bodové (či peněžní – táborové) ohodnocení,
které získávají.
Jaroslav Liška, Junák, 74. oddíl Šipka Plzeň
Praktičtější je potom opačný pohled: Co z toho, co běžně děláme, může nahradit to,
co bychom jinak museli koupit? To může být téma k diskusi, při které se rozhodneme,
co z toho opravdu realizujeme. Tady samozřejmě záleží na potřebách oddílu, na tom,
jaké rukodělné práce zvládneme, i na tom, co my nebo někdo z okruhu našich známých
může všechny v oddíle naučit. Za všech okolností se vyplatí to zkusit. Ať už budeme
vlastními silami realizovat cokoli, tak:
▶ ušetříme,
▶ naučíme se zajímavou novou dovednost,
▶ obohatíme program oddílu o novou činnost.
Nemusíme se bát to zkoušet. I pokud se ukáže, že se nám nedaří a vlastními silami
svoje potřeby neuspokojíme, vždy se můžeme vrátit k tomu, že to vyřešíme nákupem.
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Opatrnost a rozvá žnost

V této oblasti jsou pro nás důležité dvě otázky: „Jak zacházet s důvěrou?“ a „Jak se
vyrovnat s netrpělivostí a touhou mít všechno hned?“. Asi je na první pohled zřejmé,
že jde o důležité věci, které mají v životě člověka mnohem větší dopad než jen na stav
jeho peněženky. Ovšem i konkrétně ve finanční oblasti jsou ty dopady zásadní. V podstatě za všemi potížemi se splácením úvěrů vlastně stojí nějaký deficit v obou těchto
oblastech – úvěr si bereme, protože nechceme čekat, až na to budeme mít. A vzhledem
k tomu, že jsme věřili, že se nemůže nic stát, tak nás nemile překvapí všechny pokuty,
dodatečné poplatky a třeba i náklady exekuce.
Důvěřuj, ale…
Jak už bylo řečeno dříve, atmosféra důvěry, která nejspíš v oddíle panuje, může mít
z pohledu finanční gramotnosti negativní dopad. Těžko na to ale budeme chtít reagovat
tak, že dětem doporučíme, aby si vždy, když ráno vstanou z postele, třikrát zopakovaly
„Nikomu nevěř!“.
Jenže jak na to reagovat? Na jedné straně se chceme vyhnout slepé důvěře, a na druhou stranu nechceme svět démonizovat a vykreslit ho jako místo, kde za každým
rohem číhá podvodník, zloděj a defraudant. Za prvé stále ještě předpokládáme, že to
není pravda ☺, a za druhé to není optimální pohled na svět ani z pohledu finanční
gramotnosti. Prostě existují nabídky, které se vyplatí přijmout, a kdybychom ničemu
nevěřili, nemohli bychom je využít.
Jaký je tedy správný pohled na svět, když jsme vyloučili jak přehnanou důvěřivost,
tak striktní „nikomu nevěř!“? Nabízí se přístup, který můžeme vyjádřit přibližně takhle:
„To, co mi ostatní nabízejí, vychází z toho, co je nejlepší pro ně. Může to být dobré
i pro mě, ale to musím poznat já sám, oni to vědět nemohou, a to ani tehdy, když se
tváří, že to ví.“
Je tedy důležité rozvíjet postoje jako opatrnost a rozvážnost, ovšem je potřeba dát si
dobrý pozor, aby rozvíjení opatrnosti v našem pojetí nepředstavovalo spíše podporu
strachu z neznáma a neochoty poznávat nové věci. Opatrnost není totéž co strach,
opatrnost a rozvážnost je spíše schopnost poznat, co všechno potřebuji k rozhodnutí,
a schopnost počkat s rozhodnutím do té doby, než to budu mít k dispozici.
Takový přístup, tedy důraz na získávání informací a vlastní rozhodnutí, můžeme
docela dobře rozvíjet pomocí různých simulací. Třeba takových, jako je hra:
Chci to písemně!
Proč hru hrát:
▶ Hráči si vyzkouší a prožijí rizika uzavírání smluv.
Délka: celý den, úvodní vysvětlení 15 minut, závěrečná diskuse 30–45 minut, ostatní souběžně s jiným
programem
Počet účastníků: libovolný
Pomůcky: Vytištěné smlouvy různých typů a v různých variantách
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Zahrajte si třeba jeden den na táboře tuto hru, která hráče upozorní na obezřetnost vůči smlouvám
a vůči tomu, že je dobré si nejprve důkladně přečíst to, co podepisují.
Všichni účastníci akce budou v tento jeden den potřebovat i na běžné každodenní činnosti písemnou
smlouvu, např.:
▶ při vydání jídla podepisují převzetí daného množství potravin,
▶ při opuštění tábora dostanou písemné povolení vedoucího tábora nebo jeho zmocněnce,
▶ o půjčení vybavení se sepisuje smlouva a předávací protokol,
▶ atd.
Smlouvy musí být vedoucími připraveny dopředu a měly by obsahovat hodně textu a být nepřehledné.
Měly by být připraveny varianty smluv, které sankce a další negativa obsahují, a také takové, které je neobsahují. Příprava smluv je relativně náročná (časově i technicky) a je výrazně lepší mít smlouvy připravené
před táborem. Nejsnadnější způsob, jak smlouvy připravit, je použít vzory smluv z internetu – například
www.vzory.cz nebo jiný podobný web.
V průběhu dne začne část hráčů (nebo vedoucích) nenápadně přidávat do smluv body velmi nevýhodné
pro ostatní hráče – např. za zapůjčení táborové pily poplatek XX korun, za její nevrácení do jedné hodiny
sankce XX korun. Místo korun můžete použít nějaká táborová platidla, nebo do smlouvy jako sankce uvést
drobné úkoly (umýt následující den všem vedoucím ešusy…). Na konci dne proběhne „soud“/exekuce,
ve kterém budou vedoucí vymáhat všechny sankce a poplatky.
Po hře udělejte krátkou diskuzi
▶ Četli jste si smlouvy, které jste podepisovali?
▶ Proč? Proč ne? Věřili jste vedoucím, že ve smlouvách nebude nic, co by vás mohlo poškodit? Nechtělo se
vám to číst, protože jste na to neměli čas?
▶ Teď to byla jen hra. Umíte si představit, co by se mohlo stát v reálném životě, kdybyste podepsali krajně
nevýhodnou smlouvu bez toho, abyste si ji pořádně přečetli? (Velké finanční sankce, ztráta majetku…).
Co se hráči naučí
Nikomu nevěřit. Krom toho získají zkušenost s dopady neznalosti smluv, které uzavírají.
Postřehy z praxe
Osobně bych měl smlouvy předem kompletně připraveny a vypisoval bych na táboře rukou jen hlavičky.
Jan Burda, občanské sdružení Kadet
Trochu nám tam vadí to, že je to takové nedůvěřivé – učíme se spolupracovat a důvěřovat si a teď vlastně to
stavíme na hlavu, no ale smlouvy lidi ve velkém nečtou a pak se diví, když je pozdě, a právě tohle bychom
chtěly děti naučit dopředu.
Kateřina Wagnerová, Junák. 2. oddíl Boubín
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Obecně mohou být v tomto kontextu užitečné hry, ve kterých hráč vyvažuje a porovnává vlastní zájmy se zájmy protihráčů. To je hlavně celá řada deskových her,
z nejznámějších Monopoly, Dostihy a sázky, Osadníci z Katanu a podobné.
Chci všechno a hned!
Je přirozené chtít všechno hned? Do nějaké míry ano. Na druhou stranu podle sociologů právě schopnost odkládat spotřebu a uspokojení vedla ke vzniku klasické střední
třídy. Dnes ovšem není překonávání „okamžitosti“ jen otázkou spotřeby, důležitá začíná být také schopnost překonat tlak „vědět všechno hned“ a „rozhodnout se hned“. Ať
už se tato tendence v každodenním životě projevuje obsesivním sledováním facebooku
nebo nutností podepsat na místě třicetistránkovou smlouvu.
S tímhle vším bychom měli být schopni se vypořádat. Programových prvků k tomu
máme celou řadu a většinou jsou to úplně obyčejné věci. Pomohou nám programy,
které prostě trvají déle. Ani vlastně nemusí jít o programy v pravém slova smyslu, třeba
pololetní či celoroční bodování s odměnou na konci splní tento účel docela dobře.
Etapové hry, při kterých je potřeba postupně dosahovat větších cílů, také působí celkem nenápadně a efektivně. Iniciativní hry, při kterých skupina společně řeší problém,
jsou také vhodné, obzvlášť tehdy, když je v průběhu hry dostatečný čas na rozmýšlení
a plánování. A na závěr našeho výčtu „samozřejmostí“ jsme si schovali největší hit –
vaření. Ať už v přírodě nebo v běžných podmínkách, je to přesně ten typ programu,
který rozvíjí schopnosti jako plánovat řadu následujících kroků k dosažení cíle, čekat
na výsledek nebo vše si předem promyslet. Příjemný bonus je i v tom, že přímo v sobě
zahrnuje také atraktivní způsob zpětné vazby .

Podnik avost a schopnost postar at se o sebe

Rozhodnout se a udělat to! Nečekat, až se věci stanou. Tvořit vlastní osud. To všechno
zní pozitivně. Bohužel podle některých výzkumů se mezi dětmi podobné postoje
vyskytují stále méně a méně. Naopak začínají mít navrch postoje pasivní – očekávání,
že věci se nějak stanou, a já s tím nemůžu, ale také nemusím, nic dělat. Ze stejných
výzkumů ovšem také vyplývá, že právě děti, co chodí do nějakého oddílu, jsou na tom
v tomto ohledu o něco málo lépe než jejich vrstevníci. Takže částečně už si to můžeme
odškrtnout. Ovšem stále je na čem pracovat.
Důležitá je v tomto kontextu práce s rizikem. A to je potřeba dělat do určité míry individuálně. U někoho je potřeba povzbudit ochotu riskovat, u jiného naopak. K rozvinutí dovednosti porovnávat a vyhodnocovat rizika může být užitečná třeba tato hra:
Investice do banánů
Cíl aktivity:
▶ Hráči si zkusí prakticky optimalizovat rizika a výnosy
Délka: přibližně 60–120 minut
Pomůcky: měna (papírky, kamínky…), 5 kostek, tabulka pro každé stanoviště, nabídka jídla s určenými cenami
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Hra, při které hráči investují a případně utrácejí své výdělky. Základní princip je jednoduchý. Hráči mají
k dispozici „peníze“ (papírky, kuličky nebo jiné specifické předměty). V průběhu hry je mohou buď rozmnožovat či ztrácet na pěti různých investičních stanovištích, anebo utrácet za různé dobroty.
Na začátku hry mají všichni hráči stejný základní kapitál – například 10 peněz. Investiční stanoviště jsou
místa, kde hráč vsadí nějaký počet svých peněz a hodí si kostkou. Pro každé stanoviště je určeno (v tabulkách
pod tímto textem), která čísla (padlá na kostce) znamenají výhru a která prohru. V případě výhry získá hráč
výnos uvedený v příslušné tabulce (výnosy jsou přímo úměrné riziku – tj. počtu čísel, která znamenají výhru),
v případě prohry hráč přichází o všechny peníze, které vsadil. Takto je možné ve hře rozmnožovat svůj majetek. Ten pak slouží ke dvěma účelům – k získávání dalšího (a ještě většího) majetku, anebo k nákupům.
Hráči totiž mohou své peníze v průběhu hry utrácet. Nejlepší je, když jim k zakoupení nabídneme nějaké
jídlo – ovoce, žvýkačky, dortíky… Ideální je, když v nabídce potravin existují dvě (nebo i více) výrazně rozdílné úrovně (kvalitativně i cenově). Tedy pokud jsou v nabídce jak kousky tvrdého chleba, které si od začátku
může dovolit téměř každý, tak i čokolády a dortíky, které mají cenu na první pohled nedosažitelnou.
V průběhu hry hráči tedy mají možnost volit mezi investicemi různé míry rizika a výnosu a ještě mezi
spotřebou.
Po konci hry (a případném společném snědení nezakoupených potravin) může následovat diskuse o tom,
jak se hráči rozhodovali, co se svým kapitálem udělat, co podle nich vedlo k úspěchu a co je překvapilo.
Stanoviště 1, P=5/6

Stanoviště 1, P=4/6

Stanoviště 1, P=3/6

sázka

výhra

prohra

sázka

výhra

prohra

sázka

výhra

prohra

5

5,5

4,5

5

6,5

3,5

5

7,5

2,5

8

8,8

7,2

8

10,4

5,6

8

12

4

10

11

9

10

13

7

10

15

5

19

20,9

17,1

19

24,7

13,3

19

28,5

9,5

20

22

18

20

26

14

20

30

10

35

38,5

31,5

35

45,5

24,5

35

52,5

17,5

50

55

45

50

65

35

50

75

25

89

97,9

80,1

89

115,7

62,3

89

133,5

44,5

90

99

81

90

117

63

90

135

45

100

110

90

100

130

70

100

150

50

150

165

135

150

195

105

150

225

75

výnos

10 %

výnos

30 %

výnos

50 %

ztráta

10 %

ztráta

30 %

ztráta

50 %
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Stanoviště 1, P=2/6

Stanoviště 1, P=1/6

sázka

výhra

prohra

sázka

výhra

prohra

5

8,5

1,5

5

10

1

8

13,6

2,4

8

16

1,6

10

17

3

10

20

2

19

32,3

5,7

19

38

3,8

20

34

6

20

40

4

35

59,5

10,5

35

70

7

50

85

15

50

100

10

89

151,3

26,7

89

178

17,8

90

153

27

90

180

18

100

170

30

100

200

20

150

255

45

150

300

30

výnos

70 %

výnos

100 %

ztráta

70 %

ztráta

80 %

Při placení všech výnosů a ztrát platí normální pravidla zaokrouhlování, s jedinou výjimkou, kterou je ztráta
při sázce 1. Tam se vždy zaokrouhluje nahoru, takže hráč přichází o všechno.
Postřehy z praxe
Osvědčilo se nám dát menší čísla do sázek a místo papírku s čísly mít knoflíky (když byly v pytlíčkách, tak to
vypadalo o to lépe).
Pavla Sýkorová, Junák, 97. oddíl Paráda a Vlčáci
Úvahy a hry o riziku jsou spíše teoretické. V praktické rovině tyto postoje směřují
k jednoduché, ale důležité věci – schopnosti vydělat peníze. Podobně jako v kapitole
„Koupím si, co chci! Anebo ne?“ můžeme teď vést zajímavou diskusi, jaké jsou relativní
výhody toho, když se oddíl rozhodne vydělat si na své potřeby vlastní prací, proti tomu,
když zvolí financování pomocí různých grantů a dotací. Jako výhody pracovního
přístupu jsme uvedli třeba:
▶ Přináší to dobrý pocit, že dokážeme věci vyřešit vlastními silami.
▶ Získáváme praktické zkušenosti.
Teď, když mluvíme přímo o vydělávání peněz, můžeme přidat ještě jedno důležité
pozitivum
▶ Naučíme se znát hodnotu peněz.
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Když ale existuje tolik výhod a přínosů a přitom oddíly houfně nevydělávají, musí
to něčím být. Existuje totiž celá řada komplikací a námitek. Nejdříve se podívejme
na ty praktické:
▶ Dá se takový příjem vůbec seriózně zaúčtovat?
Dá. Nejjednodušší cesta je jako dar. Stačí sepsat darovací smlouvu. Dárce si může
darovanou částku odečíst od svého daňového základu a naopak příjemce, pokud je občanským sdružením, je v takovém případě za určitých podmínek od daně osvobozen.
▶ Bude to děti bavit a budou to chtít dělat?
Nebude. Ale naštěstí jen za nějakých podmínek. Nebude je to bavit, pokud práce
nebude souviset s ničím, co znají, a nebudou vědět, proč to vlastně dělají. Další věci,
které je spolehlivě odradí, jsou: stres, monotónní opakování a dlouhé časové úseky
bez změny činnosti. Pokud se tedy postaráme, aby nic z toho nenastalo, mělo by vše
proběhnout v pořádku.
▶ Dá se nějaká vhodná práce sehnat?
Není to jednoduché, ale možnosti tu jsou. Například se nabízí zůstat u toho, co
umíme, a dělat programy pro děti. To najde uplatnění na různých „rodinných dnech“,
které řada (převážně větších) zaměstnavatelů pořádá pro své zaměstnance a jejich
rodiny. Podobnou příležitostí jsou akce pro školy – dětské dny, program na školních
výletech či různých „adaptačních kurzech“. Uvažovat se samozřejmě dá i o jiných
možnostech, záleží na tom, jaké máte kontakty a co se nabízí ve vašem okolí.
Kromě praktických otázek jsou tu i zajímavé otázky etické spojené s tématem dětské
práce. To by mohla být zajímavá diskuse pro celý oddíl. Celkem se to nabízí jako náplň
pro některou z přestávek v průběhu skutečné práce.
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Jak ak tivit y a hry spr ávně využít a dostat z nich
maximum

Tuhle kapitolu tu máme proto, že různé aktivity a hry, které najdeme v předchozím
textu a i v jiných nástrojích (o kterých bude řeč dále) budeme chtít používat jako
vzdělávací nástroje. To jde s hrami celkem dobře. Jen obvykle nestačí si hru zahrát
a zapomenout na ni. Po hře by měla následovat společná činnost, při které znovu
prožijeme a „zpracujeme“ klíčové momenty ze hry, zobecníme zkušenosti a informace,
které jsme v průběhu hry získali, a pokusíme se společně zjistit, k čemu nám to, co
jsme se dozvěděli a naučili, může být v budoucnu. Téhle důležité (a zajímavé) činnosti
budeme v dalším textu říkat „spoluhodnocení“. Tento termín stejně jako zbytek této
kapitoly pochází z knihy „Jak pracovat se stezkou“.
Takže jak z programů vytěžit maximum? Pojďme se na to podívat:
Právě skončil program. Děcka se užuž chtějí pustit se do něčeho dalšího, ale – ještě
ne. Ještě si máme co říct. Po jednotlivých programech nebo po celých větších blocích
může být skutečně užitečné si „ještě něco říct“. Když se zamyslíme nad tím proč, dojdeme ke dvěma pádným důvodům.
1. Zpětná vazba pro organizátory programu: Vedení oddílu by se přece hodilo
vědět, jak byl program úspěšný – jestli se dětem líbil (tedy z hlediska prožitku
dětí) a jestli si při něm něco nového osvojili (tedy jak dopadl z hlediska výchovné účinnosti rozvoje a osvojování kompetencí). Jde v podstatě o hodnocení
pedagogické kvality programu – informace nutné pro další úspěšné výchovné
působení a tvorbu kvalitního programu.
2. Zpětná vazba pro účastníky programu: I jim by se hodilo více porozumět tomu,
co se v průběhu stalo, proč se to stalo a jak se z toho poučit pro svůj život. K tomu
je dobré se jak zamyslet, tak také sdílet zkušenost několika dalších lidí, kteří
prožili totéž.
Skutečnost, že v prvním případě je „uživatelem“ výsledků hodnocení poměrně
úzká skupinka dospělých, zatímco v tom druhém všichni dětští účastníci, napovídá,
že tyto dva požadavky sotva půjde uspokojit najednou. Zatímco vedoucí potřebují
co nejpřesnější informace a není nutné, aby je všichni členové pochopili, v druhém
případě je to obráceně – měřítkem úspěchu není počet chytrých postřehů, ale kolik
toho účastníci „doprožijí“ a pochopí.
Tento fakt musíme vzít na vědomí: v jednu chvíli se můžeme soustředit buď na jedno, nebo na druhé. Ačkoli je hodnocení kvality programu určitě důležité, bude při
spoluhodnocení v ohnisku našeho zájmu vždy konkrétní dítě – a to jak z hlediska jeho
vlastního prožívání a chápání, tak z hlediska našeho poznání o něm.
Spoluhodnocení děláme pro děti, aby z programu získaly co nejvíc pro svůj osobní
rozvoj, případně pro vytváření jejich vzájemných vztahů. Pro nás má být zdrojem
lepšího poznání dětí – ne pátráním po kvalitě programu (tomu slouží jiný typ zpětné
vazby).
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Průběh spoluhodnocení
Ať už provádíme hodnocení jakýmkoli způsobem, s jedním či třiceti dětmi, dobrou
pomůckou je pro nás základní osnova, které se můžeme držet:
0. Zahřátí – pokud hodnotíme něco ve skupině a dá se očekávat, že to zabere víc
času než 20–25 minut a před hodnocením nebyla pohybová aktivita, je dobré
se předem dostat do tempa a rozehřát. Stačí nějaká krátká pohybová hra, tak
na 10–15 minut.
1. Ohlédnutí (aneb Co a jak?) – na začátek je dobré připomenout si aktivitu a co
se v ní vlastně přihodilo. Je zajímavé ohlédnout se nejen za fakty, ale i za pocity
a dojmy, které aktivita vyvolala, případně za myšlenkami, které se účastníkům
v průběhu aktivity honily hlavou. Pocity a myšlenky jsou dobrým odrazovým
můstkem pro další fázi.
2. Zobecnění (aneb Proč?) – hledáme důležité momenty a příčiny, proč věci dopadly
tak, jak dopadly. Pokoušíme se naše objevy zobecnit do pravidel či zákonitostí.
3. Přenos (aneb Co s tím dál?) – hledáme, jak budou členové se získanou zkušeností
v budoucnu pracovat a jak ji mohou přenést do svého života. Přemýšlíme, jak
by se mělo změnit chování skupiny či jednotlivců, a hledáme podobné situace,
ve kterých v budoucnosti budeme moci využít, co jsme vymysleli.
Roger Greenaway1 vymyslel pomůcku, jak si fáze snadno zapamatovat podle
karet.
▶ Ohlédnutí nám připomínají červené karty – káry symbolizují fakta neboli popis,
co se stalo, a srdce pocity, které z toho, co se stalo, mám.
▶ Zobecnění připomínají piky, které symbolizují objevy – hledání odpovědí
na otázku, proč se stalo to, co se stalo, hledání zákonitostí a zobecnění.
▶ Přenos připomínají kříže, které symbolizují budoucnost – poučení pro příště
a pro budoucí život.
▶ Žolíky, které se vyskytují méně než ostatní karty, říkají, že všechna pravidla mohou být někdy porušena, když to vyžaduje situace, a ten, kdo spoluhodnocení
vede, ví, proč to dělá.
Co spoluhodnocení není
Tohle je nejspíš nadbytečné, protože o tom, jak to udělat špatně, všichni nějakou
představu máme. Takže jen pro oddech dodáváme:
▶ Spoluhodnocení není přednáškou ani one-man show, ve které vedoucí všem
vysvětlí, jak mají tomu, co se stalo, rozumět. Co napadne samotné dítě, je totiž
mnohem cennější, než co mu řekneme my. A přibližně od dvanácti let také platí,
že co řekne vrstevník, je zajímavější, než co řekne dospělý.
▶ Spoluhodnocení také není hra na diskusi, ve které vedoucí naoko dělá, že dá

1
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GREENAWAY, Roger. The Art of rewiewing. Citováno v ČINČERA, Jan. Práce s hrou: Pro profesionály.

každému příležitost se vyjádřit, ale ve skutečnosti se vůbec nesnaží pochopit, co
děti říkají, a pak jim bez porozumění jejich pohledu vnutí svůj názor. Tím totiž
jen prokazuje, jak nezvládl komunikační kompetence – zejména naslouchání.
▶ Není to ani diskuse vedoucích mezi sebou, nebo řečnická exhibice několika
málo „povídálků“. Na tohle je třeba dát zvláštní pozor, protože takhle může
občas zdegenerovat i debata jinak pozorných a citlivých diskutérů.
Když si spolu povídáme
I když bychom neměli při spoluhodnocení jen povídat, málo platné – diskuse je určitým způsobem základní metodou, kterou obvykle každý zkusí či zkusil jako první.
Protože základem diskuse je nastartovat ji správnou otázkou, uvádíme příklady, jak
je (a také není) vhodné se ptát.
Jak se neptat?
Obvykle nejsou vhodné takovéto typy otázek:
▶ Uzavřené otázky ANO/NE, které neumožňují rozvinout diskusi („Spolupracovali
jste dobře, nebo špatně?“)
▶ Faktické otázky, které ze spoluhodnocení dělají zkoušení ve škole („Jak se říká
tomu, když spolu lidé nespolupracují?“)
▶ Otázky mnohoznačné složené z více částí („Myslí si někdo, že Karel měl jednat
jinak, a jestli, tak jak, anebo něco udělala špatně Eliška?“)
▶ Manipulativní otázky, na které chceme slyšet jedinou správnou odpověď („Nemyslíte si, že spolupracovat by bylo lepší řešení?“)
▶ Nátlak („Karle, no tak, řekni k tomu také něco!“)
Jak se ptát?
Naopak vhodné otázky umožňují projevit individualitu dítěte – jeho racionalitu, fantazii, prožívání světa i konkrétní prožité události. Začínají například slovy:
▶ Proč…?, Jak byste vysvětlili…?, Proč souhlasíte…?
▶ Co si o tom myslíte?
▶ Zkus srovnat…, Jak se liší…?, Jaký je rozdíl…?, V čem je podobné…?, K čemu
byste přirovnali…?
▶ Jaké jsou příčiny – důsledky…?
▶ Jak bys reagoval…?
▶ Co kdyby…?
Na co se ptát?
Pro inspiraci uvedeme řadu otázek pro jednotlivé fáze. Pokusili jsme se je i určitým
způsobem charakterizovat z hlediska hlavního zaměření – tedy poznat co nejlépe dítě
a jemu samotnému umožnit rovněž co nejlepší vhled do vlastního uvažování a prožívání.
Toto hledisko musí jako „červená nit“ propojovat celou fázi spoluhodnocení.
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Otázky si pochopitelně musíme upravit na konkrétní situaci. A hlavně je nesmíme
použít všechny a najednou. Debatu, která by tak vznikla, by nevydržela asi ani skupinka
upovídaných pražských intelektuálů.
Otázky pro ohlédnutí – fakta
▶ Jak probíhala aktivita…? Jaká pravidla měla …? Jak jste viděli průběh z pohledu
vaší skupiny? Popište průběh, jak jste ho viděli vlastníma očima? Co se stalo
potom / před tím?
▶ Stalo se něco nečekaného? Co bylo nejzajímavější?
▶ Jak by se události jevily náhodnému pozorovateli, co by si o tom myslel? Popiš
svoji roli z pohledu …
Otázky pro ohlédnutí – pocity a nápady
▶ Jak jsi spokojený s výsledkem (průběhem, kvalitou spolupráce, svým výkonem)?
▶ Kontrasty: Jaké byly tvoje osobní nejsilnější a nejhorší pocity?
▶ Zapojení: Jak moc ses cítil být zapojen?
▶ Empatie: Kdo si myslíš, že měl podobné pocity jako ty?
▶ Kontrola / vyjádření: Do jaké míry ses při hře kontroloval / projevoval?
▶ Souvislosti: Zažil jsi při hře pocit déjà vu? Jaká byla ta předešlá zkušenost?
Otázky pro zobecnění – racionální reflexe
▶ Jak jste spokojeni s výsledkem? Proč? Co bylo příčinou úspěchu? Co nefungovalo
tak, jak mělo? V čem spočívala podle vašeho názoru největší výzva, kterou jste
museli překonávat?
▶ Jaké byly rozhodující momenty pro úspěch / neúspěch? Proč jste se rozhodli
takto? Co nejvíc ovlivnilo vaše postoje a jednání?
▶ Lituješ něčeho? Co bys udělal příště jinak?
▶ Jak se vám podařilo dosáhnout svých cílů?
▶ Co jsi zjistil o sobě / skupině / tématu?
▶ Jaký názor byl nejzajímavější? Co oceňuješ na ostatních?
▶ Jak moc hra připomínala skutečnost? Zažil někdo podobnou zkušenost ve svém
reálném životě? V čem to je v realitě podobné? V čem jiné?
Otázky pro přenos – očekávání, touhy a naděje
▶ Přínos: Co by zkušenost mohla přinést do budoucna?
▶ Jak zajistit, aby se nezopakovalo…? Jak zajistit, aby se znovu povedlo…?
▶ Volby: Jaké možnosti a volby v takovéto situaci obvykle máš?
▶ Změny: Co zastavíš – začneš – budeš dělat nadále?
▶ Plán učení: Co bys chtěl prozkoumat příště? Proč? Jak? Kdy?
▶ Předpovědi: Podaří se problém řešit? Kdy? Jak?
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Techniky spoluhodnocení
Pravidlo kruhu: Kruh je základní rozmístění skupiny při spoluhodnocení (pokud daná
technika nevyžaduje jiné). Je to nejen symbol rovnosti, ale zejména zaručuje, že každý
na každého vidí, což je pro komunikaci velmi důležité.
▶ Mluvící kámen: Základní diskusní metoda. Podstata práce s mluvícím kamenem
je ta, že smí mluvit pouze ten, kdo jej drží v rukou, poté je kámen předán dalšímu, dokud neobejde kruh. Je to trochu direktivní, ale dobrá metoda zejména
v situacích, kdy se diskuse účastní více lidí a kdy je dobré dát každému prostor,
aby se projevil – odpověděl na jednu vedoucím položenou otázku. Mluvícím
kamenem může být jakýkoliv předmět, který je k tomu určen. Je ale dobré, aby
nebyl úplně fádní – používá se třeba je větší oblázek (odtud jméno), plastika,
důležitý předmět z uplynulého programu, u emotivnějších programů třeba i svíčka. Pokud je potřeba zabránit neúměrnému protahování, lze použít přesýpací
hodiny, které mluvčímu měří čas.
Obecně se dá říct, že pouhé mluvení je nejrychlejší – stihne se v co nejkratší době
co nejvíce informací. Zároveň je také nejjednodušší na přípravu – nevyžaduje žádné
speciální pomůcky, kostýmy atd. Není proto vhodné ho úplně vynechávat (pak by se
skoro nic nestihlo), ani spoléhat pouze na něj, protože není příliš atraktivní (zatím se
k smrti ještě nikdo neukecal, ale kdo ví…). Hodí se mít v zásobě různé jiné techniky,
a tak jich pro inspiraci několik nabízíme.
Protože fáze ohlédnutí se nejsnadněji přetvoří do nějaké aktivity, která může mít
i vlastní zarámování, často se využívá kombinovaný postup – ohlédnutí je „akčnější“
a přirozeně se postupně promění v diskusi.
Techniky pro ohlédnutí
Fakta
▶ Štafeta: Účastníci sedí v kruhu. Jejich úkolem je popsat průběh, ale tak, že každý
může říci jen jednu větu a pak předá slovo dál svému sousedovi po levé ruce.
▶ Poster: Hodí se po týmových hrách – každý tým připraví poster, vysvětlující
taktiku týmu a jak se osvědčila.
▶ Reportáž: Ještě před začátkem aktivity je vybrán reportér, jehož úkolem je napsat
o jejím průběhu článek, nebo vytvořit rozhlasovou či televizní reportáž (v době
MP3 přehrávačů a digitálních videokamer ani není třeba profi vybavení). Může
ji doplnit i rozhovory s účastníky. Reportáž poté nahradí tuto část ohlédnutí,
ostatním může být umožněno doplnit chybějící podstatné momenty. Pokud jde
o hru s hraním rolí, může být role reportéra jednou z regulérních rolí a zprávy
mohou být zabudovány přímo do hry.
▶ Spisovatelé: Úkolem skupiny je představit si, jaké názvy kapitol by měla kniha,
která by popisovala jejich zkušenost. Je dobré předem stanovit počet kapitol
(raději méně – cca 5 až 7).
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▶ Tisková zpráva: Účastníci ve skupinkách připraví krátkou novinovou zprávu
ve formátu Co, Kdo, Kde, Kdy.
▶ Táborový / družinový časopis: Pokud hodnotíme delší blok aktivit, může
nám s ohlédnutím pomoci průběžně tvořený časopis, který je vyvěšen někde
na všeobecně přístupném místě. Další fáze potom může tvořit rubrika glosy/
komentáře.
Pocity a nápady
▶ Palcování: Účastníci si na chvíli rozmýšlejí, jak budou hodnotit. Pak na pokyn
každý ukáže palcem vzhůru, dolů či do libovolné polohy mezi, jak je spokojen
s výkonem skupiny, se svým výkonem či výsledkem jako takovým. Výhodou
této techniky je to, že je velmi krátká – je dobrá pro použití, když se očekává
celkově větší tempo a krátký průběh.
▶ Smajlíci: Vedoucí připraví dostatečné množství smajlíků, kteří reprezentují různé
pocity, a dá každému vybrat takový, který odpovídá jeho náladě, hodnocení
atd. Místo smajlíků je možné použít fotografie obličejů, obrázky či hromadu
plyšáků.
▶ Výroky: Vedoucí po stěnách rozvěsí výroky odrážející různé možnosti hodnocení, např. Necítím se dobře, Zatím nevím, Je mi skvěle atd. Požádejte účastníky,
ať se postaví k tomu výroku, který odpovídá jejich náladě. Pak dávejte prostor
postupně jednotlivým skupinám k vyjádření důvodu jejich umístění.
▶ Plastika: Úkolem je vymodelovat objekt vyjadřující pocit z aktivity. Je možné
použít plastelínu, špejle, stavebnici, čističe dýmky a koneckonců ledacos.
▶ Vernisáž: U aktivit, jejichž výstupem je nějaký produkt, je dobré udělat ohlédnutí
jako vernisáž výstavy s autorským výkladem.
▶ Teploměr: Na zem se položí provaz nebo namaluje křídou čára, vyznačeny jsou
vybrané teploty – zejména nula stupňů, pak třeba plus a minus deset, dvacet
a třicet stupňů. Vedoucí objasní význam obou krajních teplot a nuly (např. −30 –
horší už to být nemohlo, 0 – ani dobrý ani špatný, +30 – naprostá spokojenost).
Účastníci jsou požádáni, aby si stoupli na teplotu, která odpovídá jejich aktuálním pocitům či jejich hodnocení výkonu skupiny v aktivitě. Na aktivitu pak
může navázat práce expertních týmů, která se bude zabývat analýzou počasí
a předpovědí do příštích dní (fáze zobecnění a přenos).
Techniky pro zobecnění a přenos
Již výše je uvedeno, jak navázat v případě teploměru a táborového časopisu.
▶ Návod k použití: Skupinky nebo dvojice připraví návod k použití pro podobné
situace. Návod může být text, povídání, poster, komiks i třeba instruktážní video
(rozuměj scénka).
▶ Filmový scénář: Skupinky v rámci ohlédnutí připraví scénář filmu, který krátce i sehrají. Vedoucí se jich poté v roli reportéra, který dělá film o filmu, ptá
na různé podrobnosti „ze zákulisí“.
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▶ Novoroční předsevzetí: Každé z dětí si jako závěrečný výstup připraví předsevzetí,
které vyplynulo z poučení, jež získaly.
Tipy a rady
Vyplatí se využít skupinovou práci. Pokud se spoluhodnocení věnuje celý oddíl, nech
členy pracovat ve skupinách. Skupinová práce je jednoduchá zejména po hrách, ve kterých účastníci hráli ve skupinách. V takovém případě stačí stávající skupiny ještě
chvíli udržet a požádat je o splnění navazujícího úkolu: přípravy prezentace, posteru,
odpovědi na otázky, které mezi ně rozdělíme (každá skupina promyslí dobře odpovědi
na jednu až dvě otázky a představí je ostatním, ti potom doplní své postřehy), vyplnění
pracovního listu, atd.
Co se tedy vyplatí:
▶ Promyslet předem metody hodnocení. Na místě nás nenapadne nic jiného než
diskuse v kroužku, která se snadno „přejí“.
▶ Moc to neprotahovat. Lepší je, když nepadne všechno, co mohlo, ale neztratí se
tempo – málokdo vydrží hodnotit déle než půl hodiny.
▶ Nikdy nekritizovat účastníky programu za jejich názor, příště by už nic neřekli.
Pokud se nám na jejich názorech něco nezdá, zkusme je spíše otázkami vést
k dalšímu uvažování. Vlastní názor pouze citlivě nabízejme. Místo složitých
vysvětlení používejme příklady a přirovnání.
▶ Naslouchat situaci. Občas, když není nálada, musíme vše, co jsme pečlivě připravili, opustit a udělat něco jiného, nebo dokonce hodnocení nechat na jindy
(pak pochopitelně musí proběhnout jinak). Pokažené hodnocení, které všechny
otráví, je horší než zbytečná práce.
▶ Co napadne samotné dítě, je mnohem cennější, než co mu řekneme my. A asi
od dvanácti let také platí, že co řekne vrstevník, je zajímavější, než co řekne dospělý.
▶ Povzbuzovat i usměrňovat sebevědomí. Některé děti jsou k sobě moc kritické
a jiné naopak příliš sebevědomé. Pokusme se je pochvalami, povzbuzením či
naopak pátravými otázkami trochu usměrnit.

Další kompe tence finanční gr amotnosti

Tím, co jsme zmínili v předchozím textu, jsme samozřejmě téma finanční gramotnosti
nevyčerpali. Snažili jsme se dát prostor tomu, čemu se můžeme věnovat v oddíle, a to
bez toho, abychom ho přeměnili na „kroužek mladých investorů“.
Samozřejmě jsou tu i další možnosti, čemu se věnovat. Při plánování tohoto dalšího
programu by se vám mohl hodit přehled cílů, kterých má být výchovou k finanční
gramotnosti dosaženo. Takto navržené standardy pocházejí ze společného dokumentu
ministerstev školství, financí a průmyslu a obchodu a postupně se rozpracovávají
v dalších dokumentech tak, aby se prakticky projevily ve školním vzdělávání.
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Standardy pro základní vzdělávání:
Peníze
1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Obsah

Obsah

hotovostní a bezhotovostní forma peněz

nakládání s penězi

způsoby placení

tvorba ceny

banka jako správce peněz

inflace

Výsledky

Výsledky

používá peníze v běžných situacích

na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů
hotovostního a bezhotovostního placení

odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
peníze

na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku
a DPH
objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její
změny
popíše vliv inflace na hodnotu peněz

Hospodaření domácnosti
1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Obsah

Obsah

rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti

rozpočet domácnosti, typy rozpočtu, jejich odlišnosti

nárok na reklamaci

základní práva spotřebitelů

Výsledky

Výsledky

na příkladu ukáže, proč není možné realizovat
všechny chtěné výdaje

sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní
příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů
objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu
vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele
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Finanční produkty
1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Obsah

Obsah
služby bank, aktivní a pasivní operace

úspory
půjčky

produkty finančního trhu pro investování a pro získání
prostředků
pojištění
úročení

Výsledky

Výsledky
uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty,
vysvětlí jejich omezení

vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy

uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky (spotřeba, úspory, investice)
uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry,
splátkový prodej, leasing)
vysvětlí význam úroku placeného a přijatého
uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít

Standardy pro střední vzdělávání
Peníze
Obsah

Výsledky

placení (v tuzemské i zahraniční měně)

používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze
za použití kurzovního lístku

tvorba ceny

stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH
vysvětlí, jak se cena liší podle zákazníků, místa, období…
rozpozná běžné cenové triky (cena bez DPH…) a klamavé nabídky

inflace

vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry, dlouhodobé finanční plánování,
a uvede příklady, jak se důsledkům inflace bránit
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Hospodaření domácností
Obsah

Výsledky

rozpočet domácnosti

rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet domácnosti
navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit
s přebytkovým rozpočtem domácnosti
Finanční produkty

Obsah

Výsledky

přebytek finančních prostředků

navrhne způsoby, jak využít volné finanční
prostředky (spoření, produkty se státním
příspěvkem, cenné papíry, nemovitosti…)
vybere nejvýhodnější produkt pro investování
volných finančních prostředků a vysvětlí proč

nedostatek finančních prostředků

vybere nejvýhodnější úvěrový produkt s ohledem na své
potřeby a zdůvodní svou volbu
posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se
vyvarovat předlužení
vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a
rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN

pojištění

vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své
potřeby
Práva spotřebitele

Obsah

Výsledky

předpisy na ochranu spotřebitele

na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat práva
spotřebitele (při nákupu zboží a služeb včetně
produktů finančního trhu)

obsah smluv
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na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti smlouvy
včetně jejích všeobecných podmínek

Proč?
V oddíle
Nástroje

Nástroje
Finanční gramotnosti

Metodický portál RVP
Materiály k výuce finanční gramotnosti najdete na Metodickém portálu Rámcových
vzdělávacích programů. Materiály jsou samozřejmě zaměřeny na školní vzdělávání, tedy především na znalosti a dovednosti (vypočítejte…), méně už na postoje
a hodnoty.
www.rvp.cz
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F G a S k au t i

Pracovní listy
Základními a v tuto chvíli jedinými existujícími papírovými materiály pro výuku
finanční gramotnosti na školách jsou pracovní listy Michala a Evy Skořepových
Finanční a ekonomická gramotnost pro ZŠ a víceletá gymnázia (vydalo nakladatelství Scientia). K pracovním listům patří také manuál pro učitele a Obsah a příklady
z praxe škol. Příručky si můžete stáhnout v pdf na www.nuov.cz.
K učebnici byla vytvořena také počítačová hra Apple Cup, kterou si můžete
stáhnout na http://cse.cz/hranatrh/

k dispozici

Pokud chcete s tématem finanční gramotnosti dále pracovat a inspirovat se materiály, které jsou k dispozici, máme tu pár zajímavých tipů:

Rozumíme penězům
Ačkoliv je oblast finanční gramotnosti v ČR dosud velmi novým tématem, projekt
„Rozumíme penězům“ nabízí celkem širokou škálu použitelných nástrojů, hlavně pro
školy.
www.rozumimepenezum.cz
Arnošt – nadační fond na podporu finančního vzdělávání
Posláním nadačního fondu Arnošt je podporovat školní i celoživotní vzdělávání dětí
a dospělých v oblasti ekonomické gramotnosti.
www.sysel-arnost.cz
V češtině vyšel Tajný deník Barborky Syslové + kalkulačka rodinné budoucnosti,
spravován je také blog barborkasyslova.blogspot.com. Materiály Barborky Syslové
jsou určeny dětem od devíti let.
Moje familie
Online hra z dílny společnosti OVB Allfinanz, a.s. o řízení rodinného rozpočtu a pochopení světa financí. Navazuje na přednášky, které společnost realizuje na školách.
http://www.mojefamilie.cz/
Zahraniční materiály
Za všechny lze doporučit například flashové hry na adrese http://www.ftc.gov/YouAreHere (v angličtině), kde se nabízejí flashové a atraktivní hry o marketingu, konkurenci,
tvorbě cen, ochraně spotřebitele, klamavých reklamách a dalších tématech.
Ve světě je nejznámějším propagátorem finanční gramotnosti Robert T. Kiyosaki. Z jeho dílny jsou knihy jako Bohatý táta, chudý táta s podtitulem Co bohatí učí
svoje děti a chudí a střední vrstvy ne (v češtině vydalo nakladatelství Pragma) nebo
společenská hra Cashflow, jejímž cílem je zvyšování finanční inteligence jejích hráčů.
Princip Cashflow je podobný například známým Monopolům či Dostihům a sázkám,
je ovšem trochu rozmanitější a komplexnější.
Cashflow si můžete zahrát i on-line (a v angličtině) na webu www.richdad.com.
Jeho knihy jsou oceňovány proto, že jsou velmi srozumitelné i pro děti, nicméně
bývají i kritizovány kvůli tomu, že nejsou konkrétní a nabízejí spíše anekdoty a motivační pasáže.
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Nástroje

V oddíle
Rozumíme financím I a Rozumíme financím II
Publikace jsou koncipovány tak, aby nebylo nutné postupovat systematicky, ale
po kapitolách v libovolném pořadí. Doporučujeme však přečíst si celý text kapitoly,
aby byly jasné všechny souvislosti.
Cílovou skupinou publikací Rozumíme financím I a II jsou dětští vedoucí kolektivů (v Junáku rádci družin) ve věku druhého stupně základní školy (díl I) a studentů středních škol (díl II). Každé věkové kategorii je určen samostatný pracovní
sešit. Kapitoly jsou rozděleny na dvě části: teoretickou a herní. Teoretická část je
svým výkladem uzpůsobena věku a znalostem čtenářů. Doporučený postup práce
s knihou je nejdříve si přečíst výkladový text, aby bylo jasné, k jakému problému

k dispozici

Publikace, kterou máte právě v ruce, je součástí projektu „Finanční gramotnost
v neformálním vzdělávání“. Kromě této metodiky vzniká v rámci projektu celá
řada nástrojů, které nám mohou být užitečné. V první řadě je to dvojice pracovních
sešitů Rozumíme financím I a II a následně postupně vznikající web, desková hra,
pilotní projekty a semináře pro vedoucí oddílů.
V téhle kapitole se společně podíváme, co uvedené nástroje nabízejí nebo budou
nabízet:

F G a S k au t i

Co je k dispozici či vzniká
speciálně pro naše použití?

se hra vztahuje a splnila opravdu svůj účel, tedy prakticky a hravou zábavnou formou
demonstrovat ekonomický problém.
Hry a aktivity se hodí do různých prostředí, od krátkých nenáročných do klubovny až po hry do přírody, na tábor, na sníh atd. Podle náročnosti realizace i problému
se některé hodí spíše k tomu, aby byly realizovány rádci na družinových schůzkách,
jiné naopak vedoucími. U her a aktivit není nutné se zcela striktně držet rozdělení
základní a střední škola, pracovní sešity je možné kombinovat podle potřeby a zájmu.
Rozumíme financím I – stručný obsah kapitol
Nakládání s penězi
Vysvětluje funkce peněz jako prostředku směny, zúčtovací jednotky a uchovatele
hodnoty. Formy peněz – hotovostní, bezhotovostní, ochranné prvky bankovek a platební karty. Placení v zahraniční měně, bezhotovostní platby, bankovní účty.
▶ V kapitole najdeme například tyto hotové hry a aktivity: Návrh platební karty,
Peněžní bingo, Pexeso finančních pojmů, Poznej prvek!, Eurotrip a nebo Cestovky.
Pojištění
Co to je pojištění, pojistná událost, proč, kdy a jak a proti čemu se pojistit.
▶ V kapitole najdeme například tyto hotové hry a aktivity: Katastrofy, Pojištění,
Škody.
Ochrana spotřebitele
Kdo je spotřebitel a jaká jsou jeho práva. Jak nakupovat, co to je záruka a jak lze
zboží reklamovat. Jak se bránit, pokud obchodník nechce reklamaci uznat. Specifika
potravin. Jednotková cena. Další práva nakupujících neboli „co se moc neví“. Nakupování přes internet a další způsoby nakupování na dálku. Zboží zakoupené v zahraničí. Na jaké triky obchodníků bychom si měli dát pozor. Nebezpečí placených SMS.
Ochrana osobních údajů.
▶ V kapitole najdeme například tyto hotové hry a aktivity: Jednotkové pexeso,
Napiš stížnost, Jak dlouho se dá reklamovat.
Rozpočty
Rozpočtové omezení a nutnost volby. Rezervy a neočekávané výdaje. Co to je rozpočet, osobní rozpočet, rodinný rozpočet.
▶ V kapitole najdeme například tyto hotové hry a aktivity: Pustý ostrov I a II, Moje
obětovaná příležitost, První peníze, Spojené pojmy.
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Rozumíme financím II – stručný obsah kapitol
Texty pro základní a střední školy se liší především rozsahem, hloubkou problému, úrovní abstrakce a teoretičností. Neznamená to, že by nebylo možné použít je
naopak.
Hospodaření domácnosti
Omezené zdroje a náklady obětované příležitosti. Sestavení rozpočtu – vyrovnaný,
přebytkový a schodkový rozpočet. Zdroje příjmů. Způsoby financování: úvěr, dluhová past a exekuce. Pohledávky a závazky, aktiva a pasiva. Dlouhodobé a krátkodobé
finanční zdroje. Majetek, který nás stojí peníze, a majetek, který nám přináší peníze.
Životní úroveň.
▶ V kapitole najdeme například tyto hotové hry a aktivity: Dluhová past, Exekuce
I a II, Neřekni to, Naše životní úroveň, …
Obsah smluv
Co to je smlouva? Proč uzavírat smlouvy, kdo může uzavírat smlouvy, sankce za nedodržení smlouvy, kdy uzavřít písemnou smlouvu. Typy smluv podle Občanského
zákoníku. Právní subjektivita, fyzická a právnická osoba. Odstoupení od smlouvy.
Pracovní smlouvy a jejich typy, na co si dát pozor na brigádě. Triky ve smlouvách.
▶ V kapitole najdeme například tyto hotové hry a aktivity: Chci to písemně, Jakou
smlouvu chcete, …
Peníze a bankovnictví
Peníze – formy a funkce peněz. Vývoj cen v čase, cenová hladina, inflace a jak minimalizovat její dopady na úspory. Ochranné prvky bankovek. Srovnání hotovostních
a bezhotovostních forem peněz, výhody, nevýhody a rizika jejich držby a používání. Likvidita. Základní typy bankovních účtů a jejich využití, služby bank. Bankovní
poplatky a balíčky služeb. Úrok, úroková sazba. Elektronické bankovnictví neboli
internetbanking. Druhy platebních karet, bezpečnost použití. Trvalý platební příkaz
a povolení k inkasu. Investování prostřednictvím nebankovních institucí, cenné papíry. Vztah výnosu a rizika. Služby finančních poradců. Do čeho ještě lze investovat
peníze – reálná aktiva. Úvěry: kontokorent, spotřebitelský úvěr a nákup na splátky,
leasing. Financování bydlení – hypoteční úvěr.
▶ V kapitole najdeme například tyto hotové hry a aktivity: Fantom v bance, Historické nákupy, Zaplať včera, Karetní kriminálníci, Investiční pexeso, Čím víc
platíš, tím víc platíš…
Pojištění
Důvody, proč se pojistit nebo nepojistit, vztah k riziku. Základní pojmy z oblasti
pojištění: pojistná událost, pojistné riziko, pojistná částka, pojistné plnění. Povinné
a dobrovolné pojištění. Typy pojištění (majetku, odpovědnosti, zdravotní, sociální,
cestovní, životní pojištění.
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▶ V kapitole najdeme například tyto hotové hry a aktivity: Riziko, Pojistím se
proti…, Vyjednávání,…
Ochrana spotřebitele
Práva spotřebitelů, jak nakupovat, co to je záruka a reklamace, jak se obchodníci
snaží reklamacím vyhnout, jak se můžeme bránit, nákupy potravin, datum použitelnosti a minimální trvanlivost, jednotková cena, nákup přes internet, nákup v zahraničí,
nebezpečné esemesky, nevyžádaná reklama.
▶ V kapitole najdeme například tyto hotové hry a aktivity: Spotřebitelské pasti,
Co se do toho dává, …
Tvorba cen
Jak ceny vznikají a co na ně působí. Nabídka a poptávka. Techniky stanovování
cen.
▶ V kapitole najdeme například tyto hotové hry a aktivity: Můj obchod, Trh služeb,
Kolik stojí to prodat, …
Další připravované nástroje
Web www.rozumimefinancim.cz nabízí ke stažení elektronické verze všech dostupných
materiálů. Postupně by se na něm také měly objevovat hry, soutěže a další zajímavý
obsah. Také jde o jednoduchou a praktickou možnost, jak si vyměňovat zkušenosti
a poskytnout na materiály zpětnou vazbu. Budeme moc rádi za všechny nápady a samozřejmě i za informace, jak co je nebo není použitelné.
Pilotní projekty jsou připravovány proto, aby ověřily několik prakticky zaměřených
způsobů vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Měly by být zaměřené na tyto
oblasti:
▶ hospodaření obce a zapojení mladých lidí,
▶ získávání prostředků na vlastní projekty,
▶ podnikání.
Desková hra má za úkol zábavným způsobem simulovat práci s jednoduššími i složitějšími koncepty ze světa financí, plánování nebo třeba penzijního zabezpečení.
A konečně semináře mají být nabídkou vedoucím oddílů, které téma zaujalo. Objeví
se na větších akcích a také budou k objednání individuálně – podle modelu „Chceme
seminář, tak si o něj napíšeme a on se uskuteční tam, kde budeme chtít“.
Připravujeme také sbírku her a aktivit k tématu, aby si každý mohl jednoduše najít a
vybrat právě takovou „finanční hru“, která se mu bude dobře hodit. Součástí publikace
budou také ty nejdůležitější informace z oboru financí a ekonomiky, ke kterým se
sebrané hry a aktivity budou vztahovat.
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Nástroje

V oddíle
Aktivity stezky a co se k nim nabízí
Připravili jsme krátký přehled aktivit stezky, které přímo souvisejí s finanční gramotností. Širší souvislosti bychom našli ještě s celou řadou dalších, ale tady uvádíme
jen ty, které se tématu týkají opravdu úzce a ke kterým máme co nabídnout. Pokud
k dané aktivitě máme nějaký nástroj, aktivitu či hru, je to uvedeno v posledním
sloupečku tabulky. U těch aktivit a her, které jsou uvedeny přímo v této knížce,
nejsou žádné další informace. Pokud však daná věc pochází z nějakého jiného
nástroje, je tam uvedeno, kde ji najdeme.

k dispozici

Jak finanční gramotnost souvisí s nějakým konkrétním zavedeným oddílovým
programem, se dá dobře ukázat na skautském programu. Odpovídajícím způsobem je možné dívat se na zapojení FG i do jakéhokoli vzdáleně podobného
programového systému. Pojďme se nejdříve podívat na konkrétní aktivity, které
se v programu objevují, a potom obecněji na kompetence, které se takto získají. Pokud vám k orientaci v následujícím textu budou chybět nějaké informace
a souvislosti, najdete je na www.skaut.cz/program. Například se tam dá podrobně
zjistit, co je to ta „stezka“.

FG a S k au t i

Finanční gramotnost a skauti

Kde ve stezce je

Text aktivity

Co k tomu máme:

Cesta Vody – oblast Co umím
a znám, bod Praktický život

Podle seznamu zajistím větší nákup domů nebo pro oddíl. Vezmu
si na starost péči o nějakou část
oddílového nebo družinového
vybavení a zajistím jeho údržbu
a opravy.

Aktivity:
Jdeme nakupovat
Párty na velvyslanectví

Cesta Vody – oblast Co umím
a znám, bod Praktický život

V průběhu období, které si určím,
si zaznamenávám své peněžní
příjmy a výdaje a s rodiči nebo
s vůdcem/vůdkyní si promluvím
o tom, za co utrácím zbytečně
moc peněz a jak bych mohl
ušetřit.

Aktivita „Nekup to“

Cesta Vzduchu – oblast Co umím
a znám, bod Praktický život

Dokážu si ušetřit na věc, kterou si
chci koupit.

Cesta Vzduchu – oblast Co umím
a znám, bod Praktický život

Pomocí internetového nebo
papírového formuláře provedu
objednávku zboží, na kterém
jsme se domluvili s rodiči nebo
vůdcem/vůdkyní.

Cesta Ohně – oblast Co umím
a znám, bod Praktický život

Vedu pokladnu na oddílové
výpravě.

Cesta Ohně – oblast Co umím
a znám, bod Praktický život

Po dohodě vložím nebo převedu
peníze na účet (v bance nebo
pomocí internetu).

„Fantom v bance“ z kapitoly
Peníze a banky (RF II)

Cesta Vzduchu – Oblast Co umím
a znám, bod Hledání řešení

Vymyslím kritéria, podle kterých
se mohu rozhodovat při nákupu
potřebné věci do klubovny, domů
či pro sebe.

Aktivita „Nekup to“

Cesta Vzduchu – Oblast Co umím
a znám, bod Hledání řešení

Udělám koláž z reklam, kde bude
na jedné straně uvedeno, co říká
reklama, a na druhé, co naopak
zatajuje či nezdůrazňuje. Proberu
svůj výtvor s družinou.

Kapitola Ochrana spotřebitele
(RF I i II)
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Hry:
„Zaplať fakturu“ z kapitoly Nakládání s penězi (RF I)
„Fantom v bance“ z kapitoly
Peníze a banky (RF II)
„Nebezpečí číhá online“ z kapitoly
Peníze a banky (RF II)

Kompetence s vazbou na finanční gramotnost
Aktivity stezek vycházejí z kompetencí. K finanční gramotnosti mají vztah tyto kompetence:
▶ Umí nakoupit základní potraviny a připravit jednoduché jídlo (body stezky
Praktický život a Hledání řešení).
▶ Dokáže hospodařit s penězi (body stezky Praktický život, Propojený svět).
▶ Má základy právního minima (body stezky Já občan).
▶ Umí připravit a realizovat projekt, umí na vlastní projekt získat finanční zdroje
(body stezky Praktický život, Družina jako tým, Já občan).
▶ Dokáže poznat situaci, kdy s ním někdo manipuluje (body stezky Komunikace
mezi lidmi, Já a demokracie).
Kompetence tu uvádíme hlavně proto, že díky nim můžeme z různých aktivit finanční gramotnosti tvořit jednoduše aktivity stezky. Stačí se držet tohoto jednoduchého postupu:
▶ Ke zvolené aktivitě přiřadíme kompetenci, kterou rozvíjí (nejčastěji to bude asi
„Dokáže hospodařit s penězi“).
▶ Podíváme se, které body stezky rozvíjí tuto kompetenci (v přehledu tady výše
anebo v knize „Experimentální stezka – manuál pro vedoucí“, kde je kompletní
přehled kompetencí a jejich vazeb na věky a body stezky).
▶ Pokud se kompetence projevuje ve více bodech, podíváme se, kam naše konkrétní aktivita více zapadne. Pro to může být dobrým vodítkem krátký komentář,
který je u každého bodu stezky na první stránce hned nad aktivitami.
Takhle použitá aktivita je pak typickým příkladem nepřímého plnění, jak je popsané
v metodice „Jak pracovat se stezkou“.

45

Co teď ?
Stručný závěr
Asi teď znovu přemýšlíme, jaké místo můžeme v našem oddíle najít pro finanční
gramotnost. Možná už máme představu, možná si to stále neumíme představit. V takovém případě je nejlepší prostě zkusit některou z aktivit realizovat. Přizpůsobte ji
svému oddílu a prostě to zkuste.
Pokud to nevyjde, můžete někdy uvažovat o tom, kdy to zkusit zase. Pokud to vyjde,
získáváte zajímavou a užitečnou oblast programu.
Na úplný závěr se ještě neobejdeme bez varování. Pokud se vám s finanční gramotností bude dařit, využijte toho a užijte si to, ale nenechte se tím pohltit. Běžný
program vašeho oddílu je minimálně stejně důležitý, spíš ještě důležitější. Proto tu
na závěr zopakujeme jeden klíčový odstavec z předchozího textu:
K tomu, abychom se s finanční gramotností dobře vyrovnali, podle našeho názoru
stačí, když se běžnou součástí života oddílu stanou tyto tři věci:
▶ Děti zapojíme do rozhodování o penězích a praktického hospodaření, kdykoli
to bude praktické.
▶ V průběhu roku realizujeme několik cílených aktivit zaměřených na finanční
gramotnost.
▶ S tím, co v oddíle zažijeme (ať už reálně nebo simulovaně), budeme dále pracovat pomocí technik zpětné vazby a pokusíme se to vztáhnout i na život mimo
oddíl.
Hodně úspěchů.
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Slovníček pojmů
akcie …………………….

akcionář …………………
akciová společnost …………
aktiva ……………………
banka ……………………

bankovní převod ………….

bezhotovostní peníze ………
běžný účet ……………….

bilance …………………..
cenné papíry ………………

centrální banka ……………

Česká národní banka ………
čistý příjem ………………
daň ………………………

devizy ……………………

majetkový cenný papír, který představuje malý zlomek majetku
firmy ve vlastnictví majitele akcie. S držbou akcie jsou spojena
práva na podíl na zisku a řízení firmy (obvykle účastí na valné
hromadě akcionářů).
majitel akcií.
obchodní společnost, jejíž základní jmění má formu akcií.
majetek, který využíváme a který nám patří.
instituce, která se zabývá zprostředkováním půjčování a ukládání
peněz. Banky ve všech zemích EU podléhají velmi přísnému dohledu centrálních bank a vklady v nich jsou státem pojištěny.
nejpohodlnější a nejrychlejší způsob placení mezi dvěma subjekty,
dnes probíhá většinou pouze přepsáním částek v počítačích. Může
probíhat v rámci jedné banky i mezi bankami.
většina peněz v současném světě již není v podobě mincí a bankovek, ale pouze jako záznam v informačních systémech bank.
základní typ bankovního účtu, bývá na něm minimální úroková
sazba, ale lze s ním velmi snadno disponovat, není vhodné na běžném účtu nechávat větší zůstatek.
rozvaha.
různé druhy investování, rozdělují se na majetkové, kdy si kupujeme přímo malý podíl na firmě (akcie), nebo dluhové, které jsou
vlastně formou půjčky.
banka, která je v mnoha státech zodpovědná za vydávání bankovek, má velké pravomoci, rozhoduje o významných otázkách
(inflační, měnová politika). V České republice je jí Česká národní banka, jejím hlavním úkolem je zajistit stabilitu české koruny
a přiměřenou míru inflace.
centrální banka České republiky.
peníze, které doopravdy dostaneme po odečtení daní, zdravotního
a sociálního pojištění, jež povinně platíme.
částka, která je povinně odváděna státu, její výše je stanovena
většinou v procentech. Zdaněno je téměř vše: pracovní příjem,
spotřeba, …
zahraniční měna v bezhotovostní podobě, například pokud platíme platební kartou (devizový kurz bývá výhodnější než valutový – hotovostní).
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dividendy ………………..

dluhopis ………………….

dluhová past ………………

domácnost ……………….
elektronické bankovnictví ….

embosovaná platební karta ..

exekuce ………………….

finanční poradce ………….
fyzická osoba ……………..
hmotná odpovědnost ………

hotovost ………………….
hrubý příjem ………………
hypoteční úvěr …………….
hypoteční zástavní list …….
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každoročně vyplácený podíl na zisku připadající na jednu akcii
(dividendy se vyplácí pouze, když se firmě daří dobře a akcionáři
se rozhodnou zisk rozdělit).
takzvaný úvěrový cenný papír, kdy někomu (velké společnosti,
státu…) půjčujeme a on se zavazuje, že nám po sjednané době
vrátí jistinu plus úrok.
situace, kdy jedinec není schopen splácet své dluhy a na splacení
jednoho úvěru si musí brát další úvěr. V této situaci se bohužel ocitá
čím dál více lidí, většinou z velké části svou vlastní vinou – chtěli si
žít lépe, než kolik si mohou dovolit. Klientovi, který má problémy se
splácením dluhů, banka není ochotna poskytnout úvěr, a v zoufalé
situaci si takový člověk je ochoten vzít i extrémně nevýhodný úvěr.
nejde o společné bydlení, ale domácnosti jsou všichni kromě firem
a státu, tedy soukromé subjekty, fyzické osoby.
současný trend bankovních služeb, kdy nemusíme chodit do banky a vše lze vyřídit pomocí internetu. Osobní návštěva banky je
většinou nutná pouze ke zřízení účtu. Elektronické bankovnictví
bývá výrazně levnější, důležitá je bezpečnost transakcí.
platební karta s vystouplými číslicemi, které umožňují takovou
kartou zaplatit i na místech, kde není platební terminál, protlačením čísel karty do papíru (příkazu k úhradě). Nevýhodou embosovaných platebních karet je snazší zneužitelnost, ale bývají
zárukou, že budou akceptovány celosvětově.
je úřední rozhodnutí o zabavení věcí v hodnotě nesplaceného dluhu. Rozhodne se o obstavení mzdy, ze které se stanoví minimální
částku, se kterou dotyčný může přežít, a zbylé peníze jsou poukázány věřiteli. Může být také zabaven majetek dlužníka. Po celou
dobu existence nesplaceného dluhu se dluh zvětšuje o úroky. Náklady řízení (na vymožení dluhu) ze zákona platí také dlužník.
osoba, která poskytuje rady o investování, riziko ale nese vždy klient.
každý člověk.
odpovědnost zaměstnance za svěřený majetek, například automobil. Hmotnou odpovědnost musí zaměstnanec podepsat. Na hmotnou odpovědnost je třeba dávat pozor i u brigád, mělo by nám být
jasné, za co zodpovídáme a před podpisem
peníze v podobě mincí a bankovek.
příjem před zdaněním a zaplacením povinných pojištění, hrubý
příjem nedostáváme.
peníze půjčené bankou na koupi domu či bytu.
dluhový cenný papír, jehož výtěžky banky používají na financování
hypotečních úvěrů.

inflace …………………… stálý růst všech cen v ekonomice (státě). Obvyklá roční míra inflace v rozvinutých zemích Evropské unie nepřesahuje 5 %. V zemích
s vážnými ekonomickými problémy či válečným konfliktem může
být míra inflace ve stovkách procent, ceny se pak mění každý den.
Takovému jevu se říká hyperinflace.
inkaso …………………… pravidelná platba, nejčastěji za bydlení (nájemné, energie). Pokud
nechceme myslet na něco, co je třeba platit každý měsíc, můžeme
v bance zadat povolení k inkasu do určené částky a místo toho, abychom platili nájemné či telefonní účet, ho za nás automaticky zaplatí
banka (strhne z našeho účtu). Podobně funguje trvalý příkaz, ale rozdíl je v tom, že u trvalého příkazu každý měsíc odchází stejná částka,
zatímco povolení k inkasu mívá jen omezení, kolik maximálně smí
banka zaplatit například za telefonní účet. Pokud by požadavek operátora (telefonní účet) byl na vyšší částku, tak jej banka nezaplatí.
jednatel …………………. osoba, která zastupuje obchodní společnost.
lichva ……………………. půjčení peněz za velmi vysoký úrok, které je nelegální.
mzda ……………………. peníze, které dostáváme za práci.
nájem ………………….... využívání nějaké věci za úplatu.
náklady ………………….. spotřebování ekonomického zdroje, které je i obvykle spojené se
současným nebo budoucím výdejem peněz.
náklady obětované příležitosti to, co by nám přinesla volba jiné možnosti, než té, kterou jsme zvolili.
nemovitost, nemovitý majetek stavby pevně spojené se zemí, majetek, který není možné přesunovat. Budovy a pozemky.
nominální hodnota ……….. číslo, finanční částka, například napsaná na bankovce. Nic však
neříká o tom, kolik si za danou částku můžeme koupit zboží a služeb, to vyjadřuje hodnota reálná.
obligace …………………. dluhový cenný papír, vydat ji může stát, firma, banka.
pasiva …………………… krytí majetku, cizí zdroje, vlastní zdroje.
penále …………………… pokuta za to, že jsme něco nezaplatili včas.
PIN ……………………... personal identification number, číselný kód, heslo.
platební karta ……………. plastová karta s magnetickým proužkem a čipem, umožňuje bezhotovostní platby v obchodech, výběry z bankomatů. Platební karty
rozlišujeme kreditní, debetní a embosované. Většina platebních karet má mezinárodní platnost (např. Mastercard, Visa). Ačkoli nemusíme držet hotové peníze, je třeba i s kartami velké opatrnosti, některé z nich jsou poměrně snadno zneužitelné, a to i přes internet.
pohledávka ………………. prostředky, které nám dluží zákazníci do uhrazení.
pojišťovna ……………….. společnost, u které si můžeme sjednat pojištění. Pricipem pojištění je relativně malý příspěvek mnoha pojištěnců, který pokryje
velkou škodu mála pojištěnců. Některá pojištění jsou povinna
(povinné ručení, zdravotní a sociální pojištění).
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povinné ručení ……………. ze zákona povinné pojištění motorových vozidel (bez povinného
ručení auto nesmí vyjet, namátkově kontroluje policie). Z povinného ručení jsou kryty škody, které způsobí řidič vozidla, jedná
se o zvláštní typ pojištění odpovědnosti.
právní subjektivita ……….. schopnost být nositelem práv a povinností.
právnická osoba ………….. organizace, firma, občanské sdružení, …
příjmy …………………… veškeré prostředky, které získáváme.
půjčka …………………… finanční prostředky poskytnuté na přechodnou dobu, za půjčku
si banka účtuje úrok.
reálná hodnota …………… skutečná hodnota peněz, kolik si například za 100 korun doopravdy koupíme zboží a služeb. Reálná hodnota stokoruny se v čase
mění, jak se mění cenová hladina.
rozpočet …………………. přehled plánovaných příjmů a výdajů na určité časové období či
akci nebo projekt.
rozvaha …………………. účetní dokument, ve kterém je kompletní přehled majetku k určitému dni.
RPSN ……………………. roční procentní sazba nákladů, slouží pro orientaci o nákladech
na úvěr. Poskytovatelé úvěrů jsou povinni RPSN uvádět. RPSN je
procentuální podíl z dlužné částky, kterou musí spotřebitel zaplatit
za období jednoho roku.
sankce …………………… postih.
služby ……………………. všechny ekonomické činnosti, které nejsou zemědělskou ani
průmyslovou výrobou (tedy lékař, právník, obchod, kadeřnictví,
doprava…).
smlouva …………………. minimálně dvoustranná dohoda, může mít písemnou či ústní podobu a také může být uzavřena mimochodem, jen třeba činem
(například nástupem do vlaku).
sociální dávky …………….. peníze poskytované státem osobám ve složité životní situaci (stáří,
mateřství, nemoc, nezaměstnanost…).
sociální pojištění ………….. povinné pojištění, ze kterého stát vyplácí sociální dávky a důchody
splátkový prodej ………….. prodej, kdy při odběru zboží zaplatíme pouze malou část kupní
ceny a zboží postupně splácíme. Celkové náklady tím můžou výrazně narůst.
spořicí účet ………………. typ bankovního účtu, který není určen pro každodenní transakce,
je lépe úročen než běžné účty, ale prostředky máme stále poměrně
snadno dostupné.
spotřebitelský úvěr ……….. úvěr na nákup zboží, většinou s poměrně vysokou úrokovou sazbou
spotřební koš …………….. soubor zboží, které za rok spotřebuje průměný občan. Větší investice, které děláme jednou za mnoho let, jsou započítány podílem,
(např. 1/50 koupě rodinného domu).
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statutární orgán ………….. osoba či skupina osob, které jsou oprávněné rozhodovat o zásadních věcech společnosti/firmy.
stipendium ………………. finanční prostředky poskytované školami na podporu vynikajících
studentů během studia.
termínovaný vklad ………… bankovní vklad, u kterého je stanovena minimální doba, po kterou
peníze nemůžeme vybrat (nebo za velmi nevýhodných podmínek).
Termínované vklady mívají výrazně vyšší úrokové sazby než běžné
účty, protože banka má jistotu, že peníze nebudeme chtít dřív
a díky tomu je může dále investovat. Obvykle platí, že na čím delší
dobu peníze do banky ukládáme, tím vyšší je i úroková sazba.
Existují i termínované vklady na několik dní či týdnů.
trvalý příkaz ……………… příkaz bance, aby pravidelně (nejčastěji jednou měsíčně) převedla
stanovenou částku na jiný účet (například za nájemné).
účetnictví ……………….. ekonomická disciplína, která zaznamenává pohyby peněz.
úrazové pojištění …………. dobrovolné pojištění, ze kterého nám pojišťovna vyplatí odškodné,
pokud se nám něco stane (úraz).
úrok …………………….. částka, kterou banka přidá střadateli k vložené částce za uložení
peněz (které mezitím banka může využít k dalšímu investování,
proto jsou u termínovaných vkladů výrazně vyšší úrokové sazby
než u běžných účtů, u kterých banka neví, kdy klient bude chtít
své prostředky použít).
úroková sazba ……………. procentní sazba z uložené částky, kterou banka přidá střadateli
za uložení peněz (které mezitím banka může využít k dalšímu
investování, proto jsou u termínovaných vkladů výrazně vyšší
úrokové sazby než u běžných účtů, u kterých banka neví, kdy
klient bude chtít své prostředky použít). Sazba se uvádí většinou
jako roční. Úroková sazba 2 % tedy znamená, že když si na rok
uložíme do banky 1000 Kč, banka nám vrátí 1020 Kč.
valuty …………………… zahraniční měna v hotovosti.
výdaje …………………… všechno, co platíme.
výnosy …………………… peněžní částky, které podnik získal za určité období, spojeno s příjmem. Výnosy jsou provozní, finanční a mimořádné. Stejně se člení
náklady, které jsou opakem výnosů.
závazek ………………….. prostředky, které musíme zaplatit za dodané zboží nebo služby
zdravotní pojištění ……….. pojištění, ze kterého je hrazena lékařská péče, v České republice
je povinné.
životní pojištění ………….. pojištění pro různé životní situace jako zajištění stáří a nebo rodiny
v případě úmrtí živitele rodiny. Životní pojištění je i způsobem
investování.
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