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Abstrakt 

Příspěvek je věnován finanční gramotnosti, schopnosti vhodně, promyšleně 

a ekonomicky nakládat se svými finančními prostředky z pohledu starší populace. V 

kontextu dnešního komplikovaného světa, v kterém je pro dospělou populaci složité 

se vyznat, se nejvíce zaskočenou jeví starší generace občanů – seniorů. Demokracie 

a nově vzniklý pocit svobody, ve skutečnosti život pod tlakem konzumní společnosti, 

sebou přináší naléhavé krize v osobním životě, kdy právě pro tuto věkovou kategorii 

je obtížné, v důsledku snížení schopností, vlastními silami zvládnout. Neuváženým 

finančním výdajům a následkům za ně jsou vystaveni právě starší věkové kategorie. 

Stávají se nejsnadnějším cílem bankovních i nebankovních společností, které mohou 

využít jejich neznalosti a zapříčinit jejich finanční zadlužení a nestabilitu. Jen cílené 

sociální poradenství a vzdělávání v sociálně-ekonomických kompetencích 

v hospodaření s financemi u seniorů, mohou pomoci v řešení a prevenci možných 

finančních situací v jejich praktickém životě. 

 

Kľúčové slová: Finanční gramotnost. Senior. Sociálně-ekonomické kompetence. 

Prevence zadlužení. 

 

Abstract 

The contribution is dedicated to financial literacy; skills appropriately, intelligently 

and economically manage its financial resources from the perspective of the older 

population. In the context of today's complex world, in which it is difficult for adults 

to orientate themselves, most astonished seems the older generation of citizens - 

seniors. Democracy and the newly formed sense of freedom, in fact, lives under the 

pressure of the consumer society brings the urgent crisis in his personal life, which 

just for this age group is difficult, due to the reduction abilities to cope on their own. 

Older ages are exposed to reckless spending and financial consequences caused by 

them. They become the easiest goal of banking and non-banking companies that can 

take advantage of their ignorance and cause their debt and financial instability. Only 

targeted social counseling and education in socio-economic competences in the 

management of finances in the elderly may help in solving and preventing possible 

financial situations in their everyday life. 

 

Keywords: Financial literacy. Seniors. Socio-economic competences. Prevention of 

debt. 
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Úvod 

 V současné době se peníze pro mnohé z nás stávají synonymem pro 

štěstí, iluzí, že jejich pomocí je možné dosáhnout všeho. Na základě tohoto 

konstatování, většina lidí se po největší část svého života zaměřuje na jejich 

získávání, jako na nejbližší cíl svého usilování. Tak vzniká představa, že 

veškeré štěstí a veškeré konečné životní uspokojení je pevně spjato 

s vlastněním určité sumy peněz, a ty se tak z pouhého prostředku a 

předpokladu vnitřně mění v konečný účel (Simmel 1997, s. 18). Ve 

skutečnosti jsou peníze prostředkem, kterým platíme za zboží, přijímáme je, 

ale i utrácíme, a tak sami zajišťujeme jejich koloběh. Plní svoji funkci jako 

forma majetku, jejich prostřednictvím kupujeme a prodáváme zboží; lze jimi 

vyjádřit hodnotu všeho, co se dá prodat nebo koupit (Jakeš et al. 2011, s. 3). 

Vyjadřují poměr, v jakém se dá směnit jedno zboží za druhé, včetně 

vyjádření našich pohledávek (peníze, které nám někdo dluží) a závazky 

(dluhy, půjčky). Na základě této reality je umění nakládat se svými 

finančními prostředky jednou z nutných kompetencí moderního člověka. 

Mluvíme o tzv. finanční gramotnosti, schopnosti vhodně, promyšleně a 

ekonomicky nakládat se svými penězi. Vychází ze souboru základních 

kompetencí manipulace s financemi (Pavelková 2012). Finanční gramotnost, 

jak je uvedeno ve Slabikáři finanční gramotnosti (2011), je rozhodujícím 

faktorem z hlediska ekonomické psychologie, protože její absence vytváří 

negativní ekonomické, sociální, psychologické a další dopady na člověka i 

jeho rodinu. Vyznat se tedy v problematice peněz znamená daleko více než je 

umět počítat. 

 

1. Finanční gramotnost  

      Finanční gramotnost je možné chápat jako soubor znalostí, dovedností a 

hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil 

sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu 

finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v 

problematice peněz a cen. Je schopen odpovědně spravovat osobní nebo 

rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s 

ohledem na měnící se životní situace. Finanční gramotnost je specializovanou 

součástí širší ekonomické gramotnosti, která navíc zahrnuje např. schopnost 

zajistit si příjem, zvažovat důsledky osobních rozhodnutí na současný a 

budoucí příjem, orientaci na trhu pracovních příležitostí, schopnost 

rozhodovat o výdajích apod. 

Nedílnou součástí finanční gramotnosti jsou také nezbytné 

makroekonomické aspekty a oblast daňová, a to zejména vzhledem k tomu, 

že se významně podílí na finančních zdrojích jednotlivců i domácností a má 
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tedy významný vliv na peněžní toky v soukromých financích. Finanční 

gramotnost jako součást ekonomické gramotnosti formuje znalosti, 

dovednosti a hodnotové postoje, které by měl občan mít, aby se dokázal 

uplatnit v současné společnosti. 

S finanční gramotností se dále pojí zvláště gramotnost numerická (z 

hlediska gramotnosti finanční se to týká především využití matematického 

aparátu k řešení numerických úloh se vztahem k financím), gramotnost 

informační (jako schopnost vyhledat, použít a vyhodnotit relevantní 

informace v kontextu), a gramotnost právní (jako orientace v právním 

systému, přehled o právech a povinnostech a také možnostech, kam se obrátit 

o pomoc). Rozvoj těchto gramotností je současně prostředkem k vytváření 

a posilování ekonomického, právního a politického myšlení občanů.
36

 

 

2.  Sociálně-ekonomické znevýhodnění 

Život člověka záleží na jeho postavení v socioekonomické hierarchii. 

Ekonomické rozdíly jsou mimo jiné vytvářeny tím, že skupiny, žijící v méně 

příznivých podmínkách přistupují rozdílně ke vzdělání, kvalitě bydlení, 

stravování, trávení volného času. Mezi sociálně-ekonomicky znevýhodněné 

skupiny obyvatelstva můžeme považovat ty, které jsou vytěsněny mimo 

běžný život společnosti. Proces postupného oddělování jedinců či skupin 

od hlavního proudu společnosti lze chápat jako sociální vylučování (sociálně-

ekonomický propad). K základním zdrojům společnosti patří zaměstnání, 

vzdělání, bydlení, zdravotní péče a sociální ochrana (Hunyadiová 2010). 

Proces, v jehož rámci je jedince, či celé skupině obyvatelstva znesnadněn, či 

zcela zamezen přístup ke zdrojům, pozicím a příležitostem, které umožňují 

zapojení do sociálních, ekonomických a politických aktivit majoritní 

společnosti, lze označit termínem sociální vyloučení (Schavel et al. 2012). 

K těmto skupinám patří: 

 Dlouhodobě nezaměstnaní 

 Zaměstnaní za minimální mzdu 

 Příslušníci etnických menšin 

 Osoby se zdravotním postižením 

 Osoby předlužené 

 Migranti 

 Osoby s nízkou kvalifikací 

 Osoby, pro které se stal život „na sociálních dávkách“ běžným životním 

stylem 

 Osoby s různými druhy závislostí 

 Děti, které žijí v ohrožených rodinách, tj. v rodinách nefunkčních, 

chudých, mnohopočetných, s nezaměstnanými rodiči a v rodinách, ve 
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kterých dochází k násilí (tyto děti mají často nižší vzdělání, zhoršené 

zdraví a mají méně příležitostí a podnětů k tomu, aby se náležitě sociálně 

vyvíjely) 

 Osoby, které žijí ve znevýhodněných oblastech s vysokou 

nezaměstnaností, nízkou kvalitou bytového fondu, se špatnou dopravní 

obslužností apod. (Vybíhal et al. 2011) 

 Osoby propuštěné z výkonu trestu 

 Matky na mateřské dovolené, matky s malými dětmi  

 Senioři 

 

2.1 Senioři 

Uspět v dnešním komplikovaném světě, v kterém je pro dospělou 

populaci složité se vyznat, se nejvíce zaskočenou jeví starší generace občanů 

– seniorů. Demokracie a nově vzniklý pocit svobody, ve skutečnosti život 

pod tlakem konzumní společnosti, sebou přináší naléhavé krize v osobním 

životě, kdy právě pro tuto věkovou kategorii je obtížné, v důsledku snížení 

schopností, vlastními silami zvládnout. Staří individuální pojem a 

multifaktoriální jev, který závisí na zdravotním stavu, vzdělání, sociálním 

prostředí, životním stylu atd. (Tošnerová 2009). 

Jak uvádí Čevela et al. (2012), stáří je zjevnou objektivní realitou, jeho 

vymezení a pojetí, stejně jako nastavení parametrů života ve stáří, včetně 

parametrů penzionování a penzijního pojištění, pojetí očekávaných potřeb, 

práv a povinností starších lidí proměnlivým společenským konstruktem, je 

výsledkem permanentního přetváření a vyjednávání mezi různými sociálními 

aktéry a reagování na závažné společenské změny, k nimž v současnosti patří 

především demografické změny, zlepšování zdravotního i funkčního stavu 

seniorů a civilizační vývoj s nástupem informační společnosti a převratně 

nových technologií (život ve stáří může být ve 21. století delší, zdatnější, 

svobodnější a osobně i sociálně ekonomicky produktivnější než v minulosti). 

Pro seniora a pro společnost podle Balogové (2005): „Je dôležité, aby sa 

spoločnosť pripravila na dôsledky, ktoré starnutie a staroba so sebou 

prinášajú. Najčastejšie ide o ekonomické, sociálno-zdravotné a psycho-

sociálne dôsledky. Ekonomické dôsledky vyplývajú z rastúceho počtu 

obyvateľstva v populácii. Rast počtu osôb v post produktívnom veku vedie 

k nutnosti tvoriť vyšší národný dôchodok osobami ekonomicky aktívnymi. 

Významnou záležitosťou je pre seniorov pracovná aktivita. Väčšina ľudí sa aj 

po dosiahnutí hranice dôchodkového veku nachádza v dobrom telesnom 

a duševnom stave, ktorý in dovoľuje aj naďalej pracovať.“ 

Sociálna adaptace nemůže být plnohodnotná bez aktivního vztahu seniora 

k sociálnímu prostředí. Adaptace seniora souvisí s tím, jak zachovává, plní 

a rozvíjí svoji změněnou roli, jak se zúčastňuje na životě rodiny, jaké má 

kontakty s jinými lidmi, jak si udržuje svoje fyzické, psychické a duchovní 
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schopnosti na základě uspokojování vlastních potřeb (Koval 2005). Možné je 

souhlasit s Balogovou (2005), která konstatuje, že starší člověk stráca určité 

sociálne úlohy, stráca skôr nadobudnuté kontakty, menia sa jeho perspektívy 

a hodnotový systém. Jedinec žijúci doterajším pracovným a rodinným 

režimom sa musí preorientovať na inú činnosť, na oblasť kultúry, športu 

a vlastné záujmy. Tieto zmeny v živote seniora by však mali byť postupné 

a nenásilné. V tomto období je senior konfrontovaný s neustále chudobnejším 

sociálnym prostredím, kedy sa musí vyrovnávať s odchodom deti z domu, 

stratou životného partnera, ale aj priateľov a známych, čím sa prehlbuje 

sociálna izolácia. Mení sa finančná situácia, zhoršuje sa zdravotný stav 

a často krát sa starší človek nedokáže postarať o seba, a tým sa narúša kvalita 

života. 

 

3.  Vzdělávání seniorů v oblasti sociálně-ekonomických kompetencí 

V současné době senioři patří mezi sociálně znevýhodněné skupiny 

(hmotné zabezpečení ve stáří, vlastním přičiněním či okolnostmi často 

přítomná finanční nestabilita). Z tohoto důvodu je nutné v rámci důsledné 

prevence chránit právě starší generaci. Smyslem cílených aktivit je zvýšit 

šance starší populace získat a udržet si socioekonomické kompetence, 

v tomto případě tedy finanční gramotnost (samozřejmě nutné jsou i dalších 

sociálních dovednosti). Na mysli máme: 

 Pojem socioekonomické kompetence v sobě zahrnuje finanční gramotnost 

(tj. peněžní, informační a rozpočtovou gramotnost) a další měkké 

dovednosti (tj. komunikační a prezentační dovednosti, které vedou ke 

zvýšení uplatnění na trhu práce). 

  Pokud se člověk dostane do tzv. dluhové pasti, tedy situace, kdy splácení 

jednoho či více úvěrů řeší za pomoci úvěru dalšího, nebo je na něj 

uvalena exekuce, stává se pro něj výhodnější snížit své legální příjmy, ze 

kterých je exekuce či úvěrová splátka vypočtena na minimum a přesunout 

svoji činnost do černé ekonomiky. 

Sociální pracovníci působící v obcích, anebo v zařízeních sociálních 

služeb zaznamenávají potřeby a požadavky v rámci sociálního a 

specializovaného poradenství také v oblasti ekonomických problémů. 

Aktuální finanční krizi ukázala potřebnost finančního vzdělávání, 

zaměřeného na praktické schopnosti, spojeného se správou osobního nebo 

rodinného rozpočtu, které jsou předpokladem pro finanční zabezpečení 

jedince a rodiny. Finanční vzdělávání směřuje k aktivní a zodpovědné práci s 

osobními i rodinnými financemi a přispívá k prevenci zadlužování občanů a 

domácností. Finanční gramotnost, jak bylo již řečeno, je tedy soubor znalostí, 

zručností a hodnotových postojů občana, nevyhnutných k tomu, aby finančně 

zabezpečil sebe a svojí rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na 

trhu finančních produktů a služeb (Pavelková 2014). Finančně gramotný 
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občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopný zodpovědně 

spravovat osobní/rodinný rozpočet, spolu se spravováním finančních aktiv a 

finančních závazků s ohledem na měnící se životní situaci. 

 

 

4.     Prevence zadlužení v současné době 

 Znevýhodnění jedinci a rodiny trpícími sociálně-ekonomickými 

problémy (finanční nestabilita) si často nedovedou, či nemohou sami pomoci. 

Zde je možné využít pomoci edukovaného sociálního pracovníka, či instituce 

(státní i nestátní), které jsou připraveny přispět k řešení vzniklé nepříznivé 

finanční situace jedince i jeho rodiny. Obecně lze charakterizovat prevenci 

v oblasti socioekonomické nestabilitě v dodržování a důsledném zajišťování 

(Pavelková 2013; 2014): 

 Zákonných předpisů a opatření v rámci státu, v aktivitách České obchodní 

inspekce 

 Akceptování etiky a mravnosti, upravené právními normami a jejich 

interpretací podnikatelskými subjekty 

 Žádoucí je i spolupráce s médii se všemi jejich možnostmi 

 Největší úlohu ovšem nese dobře připravený učitel (vzdělávací instituce), 

odborník v oboru sociální práce, který je navíc znalý problematiky 

finanční gramotnosti  

 Vzdělaný sociální pracovník, který disponuje osobními předpoklady, 

vlastnostmi a schopnostmi, dokáže přispět k zlepšení situace, v tomto 

případě v oblasti problémů finanční nestability jedince  

 Sociální poradenství, nejen základní, ale i odborné (řešení potřeb v 

konfliktu se společností) 

 Důsledné uplatňování etiky 

 Prevence 

 Celoživotní vzdělávání, Univerzita třetího věku 

 Duchovní a pastorační činnost  

Nabízené sociální poradenství je ve svém obsahu, jak uvádějí Schavel a 

Oláh (2010, s. 68-69), zaměřené na zjištění rozsahu charakteru a příčin 

hmotné nouze. Znamená to, že v začáteční fázi sociálního poradenství se 

sociální poradce orientuje na identifikaci primárních příčin zadlužení 

(využívá převážně metody sociálního poradenství – charakteristické pro 

základní úroveň sociálního poradenství). Sociální poradce musí 

prostřednictvím svých znalostí a zkušeností (využívá i zručnosti 

v komunikaci) získat klienta pro spolupráci a mobilizovat jej ke spolupráci na 

řešení své nepříznivé situace. V další práci s klientem dbá na poskytování 

relevantních informací (samozřejmě využívá i poskytování odborných rad od 

specialistů, práce v týmu, např. psycholog, lékař, kněz, právník, finanční 

poradce, atd.), presentuje návrhy na řešení, usměrňování, podporování a 
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hledání možných zdrojů, nápomocných k účelné nápravě sociálně-

ekonomických problémů klienta. Jak uvádí výše zmínění autoři, jedná se 

především o obsahové rámce poradenství se zaměřením na zbavení rodiny 

dluhů, naučit se hospodařit, zamezit vytváření nových dluhů, vytvářet 

optimální podmínek pro sociální vazby členů rodiny, angažování všech členů 

rodiny na připravovaných změnách a postupech při řešení vzniklé nepříznivé 

finanční skutečnosti. 

Ve státním sociálním systému existují mechanizmy, které je možné využít 

(sítě sociálních subjektů v rámci samosprávy právní předpisy, které umožnují 

využívat např. poskytnutí sociální půjčky, jednorázová dávka sociální 

pomoci, aj.). Na úrovni státní správy v oblasti sociálních věcí jsou to dávky 

pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpora formou příspěvků (např. na 

dítě v předškolním a školním věku v podobě dotací stravu, školní potřeby, 

motivační příspěvky, apod.). Využít lze i občanská sdružení, která se na 

problematiku specializují a poskytují klientům dlouhodobě pomoc 

v návaznosti na jiné subjekty.  

 

  Závěr 

Peníze patří do našeho světa a jejich působení v něm je stejně 

problematické jako svět sám. Existovat v postmoderní společnosti v 21. 

století a finančně se zabezpečovat i do budoucnosti, tedy dosáhnout finanční 

nezávislosti, je složité a nebezpečné bez socioekonomických kompetencí. 

Důležitost vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti si uvědomuje řada 

subjektů, počínaje státními a veřejnými organizacemi, přes vysoké školy, až 

po organizace poskytující sociální služby. Jejich příspěvek je značný, přesto 

však nepostačuje potřebě. Zadlužení a neschopnost splácet dluhy trápí stále 

více lidí. Prevence finanční zadluženosti a získávání kompetencí v oblasti 

finanční gramotnosti u starší populace se stává důležitou a spočívá 

v důsledném vzdělávání samotných seniorů, ale i sociálních pracovníků v 

předávání nabytých informací přímo seniorům k praktické implementaci 

řešení jejich možných finančních situací v praktickém životě. 
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