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Rozumíme penězům

Výsledky průzkumu finanční 
gramotnosti na školách

Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí GE Money Bank

Tisková konference
Praha 24. srpna 2010

Program
1. O průzkumu

2. Úroveň finančních znalostí 

se zlepšuje, žáci mají 

realističtější představy o 

životě

3. Teorii rodinného rozpočtu 

žáci zvládají

4. RP žákům pomáhá srovnat 

si představy o nákladech 

na život rodiny a o jejich 

vlastní finanční 

budoucnosti
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O průzkumu

Typ projektu: dotazníkové šetření

Sběr dat: květen-červen 2010

Cílová skupina: žáci základních škol

6. – 9. třída

Složení vzorku: N = 1146
- absolventi projektu:

kraje Středočeský , Plzeňský (340 resp.)

- žáci z regionů, kde výuka neproběhla: 
kraje Vysočina, Pardubický, Liberecký (806 resp.)

Průzkum realizovala GE Money Bank ve spolupráci s AISIS 

Struktura dotazníku

Rozdělení dotazníku na:

1.Teoretickou část – ověření znalostí žáků, 
týkajících se pojmů nezbytných pro správu 
osobních rodinných financí.

2. Názorovou a praktickou část – představy 
žáků o budoucnosti, 
jejich názory na to, jak spravovat finance,  
jaké povolání a kolik peněz 
by chtěli mít, ale také jak reálné jsou jejich 
představy o tom, kolik co stojí?
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Část 1:

Teoryje

Část 1: Důležité pojmy z oblasti rodinného 
rozpočtu 

- Rozdíly mezi absolventy se projevily zvláště u otázek 
na  téma:

- Používání platebních karet a bankomatů
- Chápání rodinného bydlení jako priority a 

rozumné investice
- Pár perliček (aneb děti si myslí, že):

- Finanční dary dědečka a babičky patří do 
pravidelných příjmů rodinného rozpočtu (67 %)

- Nové bankovky vydává česká vláda (27 %)

Procento dětí, které správně odpověděly minimálně na 7 otázek ze 13

8 z 10 žáků, kteří prošli projektem Rozumíme 
penězům, odpovědělo na většinu otázek správně  
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na nákup bytu

92%

na dovolenou

4%

na nákup 

vánočních dárků

1%

na nákup šperků

3%

Na co je rozumné se zadlužit?

Potěšilo nás: Žáci správně rozlišují mezi 
dobrou a špatnou investicí

- Žáci si uvědomují odpovědnost za svoje investice a za to, že 
pokud se zadluží, budou muset dluh také splatit
- Celkem pouhých 5 procent by se zadlužilo na nákup 
vánočních dárků nebo na dovolenou

Všichni – absolventi i neabsolventi RP

9 z 10 žáků umí správně určit, nač je vhodné si půjčit  

Potěšilo nás: Už v dětství se učí nést 
odpovědnost sami za svoje finanční 
rozhodnutí

- Pětina žáků si do dospělosti přinese reálné zkušenosti s 
nakládáním s rozpočtem na účtu
- Procento dětí používajících vlastní platební kartu se za 
posledních 5 let zvýšilo 

21%

79%

Používáš vlastní platební kartu?

ano

ne

Každý pátý žák hospodaří samostatně se svými penězi  

Všichni – absolventi i neabsolventi RP
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Potěšilo nás: Umí si poradit, když jsou 
jejich peníze v ohrožení

- Celých sto procent absolventů Rozumíme penězům ví, co 
dělat, když ztratí platební kartu
- Velmi dobře jsou na tom ale i žáci, kteří projekt Rozumíme 
penězům neabsolvovali, devadesát procent z nich by situaci 
řešilo správně

Co uděláš, když ztratíš platební kartu?

pořídíš si novou

budeš nakupovat za hotové

požádáš banku o blokaci karty

nahlásíš ztrátu policii

pořídíš si 

novou

2% budeš 

nakupovat za 

hotové

1%

požádáš banku 

o blokaci karty

90%

nahlásíš ztrátu 

policii

7%

Co uděláš, když ztratíš platební 

kartu?

Absolventi RP Ne-absolventi RP

Všichni absolventi projektu Rozumíme penězům vědí, co dělat při 
ztrátě karty  

Nepotěšilo nás: Bankomat nemá s účtem 
mnoho společného

- Bankomat je často žáky vnímán jako „automatická 
výdejna peněz“ bez ohledu na to, zda mají v bance peníze 
nebo ne
- Děti v projektu Rozumíme penězům začínají lépe chápat, 
co je to účet a co je to bankomat

zajdu si do banky a 

vyberu je

4%

zajdu si do 

bankomatu a 

vyberu je

8%

budu to řešit 

jinak

88%

Co uděláš, když ti dojdou peníze na účtu?

zajdu si do 

banky a vyberu 

je

10%

zajdu si do 

bankomatu a 

vyberu je

14%
budu to řešit 

jinak

76%

Co uděláš, když ti dojdou peníze na 

účtu?

Ne-absolventi RPAbsolventi RP

Pětina žáků neumí řešit nedostatek peněz na účtu
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Nepotěšilo nás: Žáci nechápou účel 
základního finančního pojmu „běžný účet“

- Žáci v RP si o něco lépe uvědomují , že běžný účet se používá 
pro zasílání příjmů a výdajů
- Více než 40 procent žáků mimo RP by použilo pro investování 
nebo spoření běžný účet – a zbytečně by tratili peníze

Ne-absolventi RPAbsolventi RP

Dva z pěti by spořili nebo investovali přes běžný účet 

ke spoření

34%

k 

investován

í 

7%

k zasílání 

příjmů a 

výdajů

59%

K čemu se používá běžný 

účet?ke spoření

29%

k investování 

3%

k zasílání příjmů a 

výdajů

68%

K čemu se používá běžný účet?

Nepotěšilo nás: Čtvrtina žáků by si 
nespočítala, jestli budou mít na úvěr

- Výši splátek by si s měsíčními příjmy a výdaji nesrovnala 
celá třetina žáků, explicitně se vyslovili, že toto není potřeba
- Absolventi i ne-absolventi RP  prokázali v této otázce 
téměř stejně špatnou znalost teorie

Ne-absolventi RPAbsolventi RP

Třináct procent by si ani nepřečetlo smlouvu

spočítat, jestli 

bude mít na 

splátky po celou 

dobu splácení

23%

přečíst smlouvu

13%

podepsat smlouvu

3%

založit si běžný 

účet

61%

Co není třeba udělat, když si člověk chce 

vzít úvěr?

spočítat, 

jestli bude 

mít na 

splátky po 

celou 

dobu 

splácení

25%

přečíst 

smlouvu

11%

podepsat 

smlouvu

2%

založit si 

běžný účet

62%

Co není třeba udělat, když si 

člověk chce vzít úvěr?
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Část 2:

Názorová část

Část 2: Názory na hospodaření s penězi a 
představy o budoucnosti

Hlavní zjištění:
• Názorová část ukázala, jak žáci dokáží znalosti v oblasti 
financí přenést do reálného života
• Tato část prohloubila rozdíly mezi absolventy RP a ne-
absolventy
• Absolventi projektu mají reálnější představu o tom:

• Jak se chovat k penězům
• Kolik co v životě stojí
• Kolik peněz přibližně potřebuje jejich rodina, aby si mohla 
dovolit zaplatit to, co mají rádi
• Kolik asi budou vydělávat, až budou dospělí a budou dělat 
práci, o které sní
• Jestli budou jednou milionáři
• Jestli je lepší být chudý, bohatý nebo „tak akorát“
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Absolventi RP odhadují vyšší náklady na život, odhad je vzhledem k současným 
cenám realističtější

Žáci v projektu mají reálnější představu 
o životních nákladech

- Reálné průměrné náklady na život čtyřčlenné rodiny jsou:
- Oblečení (od 3 000 Kč)
- Jídlo (6 000 – 8 000 Kč)
- Bydlení (tržní – 10 000 Kč, regulované 6 000 Kč)
- Pes (800 – 1 200 Kč dle velikosti psa)

- Žáci z projektu RP odpovídali reálněji

3 046 Kč

6 135 Kč

8 415 Kč

1 114 Kč

0

5000

10000

oblečení jídlo náklady na bydlení krmení psa

Doplň částku, kterou podle tebe domácnost 

vydá za

2 960 Kč

5 824 Kč

8 459 Kč

1 025 Kč

0

2000

4000

6000

8000

10000

oblečení jídlo náklady na bydlení krmení psa

Doplň částku, kterou podle tebe 

domácnost vydá za

Ne-absolventi RPAbsolventi RP

Žáci vědí, kolik stojí jejich rodinu dovolená
v Čechách

- 37 % žáků z projektu RP odpovědělo správně na dotaz, kolik 
stojí týdenní dovolená pro čtyřčlennou rodinu v českých 
horách (letní) (tj. 10 – 20 tisíc Kč) 

- Těch, kdo odhad podhodnotili, je méně než těch, kdo jej 
nadhodnotili

méně než 10 000Kč

28%

10 000Kč - 20 000Kč

37%

20 000Kč - 30 000Kč

17%

30 000Kč - 40 000Kč

10%

více než 40 000Kč

8%

O prázdninách pojedete s celou rodinou do 

českých hor, kolik to bude stát?

méně než 

10 000Kč

25%

10 000Kč -

20 000Kč

35%

20 000Kč -

30 000Kč

23%

30 000Kč -

40 000Kč

9%

více než

40 000Kč

8%

O prázdninách pojedete s celou 

rodinou do českých hor, kolik to 

bude stát?

Absolventi RP Ne-absolventi RP



9 /
GE  / 

Žáci si myslí, že Vánoce stojí méně než ve 
skutečnosti stojí

- Podle průzkumu GE Money Bank z roku 2009 stojí 
4člennou rodinu vánoce v průměru 28 tisíc Kč (příprava + 
dárky)

- Dvě třetiny žáků, včetně absolventů projektu RP, cenu 
Vánoc pro celou rodinu podhodnotilo

méně než 10 000Kč

20%

10 000Kč - 20 000Kč

44%
20 000Kč - 30 000Kč

18%

30 000Kč - 40 000Kč

10%

více než 40 000Kč

8%

Odhadněte, kolik stojí čtyřčlennou rodinu 

Vánoce (přípravy, dárky)

Absolventi RP
Ne-absolventi RP

méně než 10 

000Kč

25%

10 000Kč -

20 000Kč

43%

20 000Kč -

30 000Kč

14%

30 000Kč -

40 000Kč

8%

více než 40 

000Kč

10%

Odhadněte, kolik stojí čtyřčlennou 

rodinu Vánoce (přípravy, dárky)

Děti v RP mají reálnější představu o tom, 
kolik budou v dospělosti vydělávat

- Téměř třetina žáků mimo projekt RP si myslí, že budou v 
dospělosti milionáři

- Tuto představu má pro srovnání jen 4% absolventů RP

ano

4%

ne

96%

Myslíte si, že budete milionářem?

ano

27%

ne

73%

Myslíte si, že budete milionářem?

Ne-absolventi RPAbsolventi RP

Zhruba každý šestý žák doufá, že bude milionářem
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Potěšilo nás: Milion vyhraný v loterii by 
žáci uložili do banky nebo dali rodičům

- Absolventi RP by se častěji chovali odpovědně: dali by 
peníze do banky, koupili by dům nebo by dali celou výhru 
rodičům
-Absolventi RP by méně často koupili sportovní vybavení 
nebo jeli na cestu kolem světa

koupil bych 

si luxusní 

auto

1%

utratil bych 

všechno za 

krásné 

oblečení

2%
utratil bych 

to za 

sportovní 

vybavení

6%

koupil 

bych si 

dům

11%

jel  bych na 

cestu kolem 

světa

7%

dal bych 

všechno 

rodičům

24%

uložil  bych 

vše do 

banky

39%

jiné

10%

Co byste udělali, kdybyste 

vyhráli v loterii milion?

Ne-absolventi RPAbsolventi RP

Absolventi RP by výhru nejčastěji odevzdali rodičům, ne-absolventi by 
si ji uložili do banky

koupil bych si 
luxusní auto

1%

utratil bych 
všechno za 

krásné oblečení
2% utratil bych to za 

sportovní 
vybavení

10%
koupil bych si 

dům
9%

jel  bych na 
cestu kolem 

světa
4%dal bych 

všechno 
rodičům

24%

uložil  bych vše 
do banky

41%

jiné
9%

Co byste ud ělali, kdybyste 
vyhráli v loterii milion?

Potěšilo nás: Děti v RP si více uvědomují 
význam peněz

- Pokud by si žáci mohli v životě vybrat, více těch, kdo 
absolvovali RP, by volilo být bohatý než jen „tak akorát“

- Žáci v RP mají tedy reálnější představy o skutečnosti, 
projekt v nich podporuje touhu něčeho v životě 
dosáhnout a mít větší finanční svobodu

chudý

1%

bohatý

23%

tak akorát

76%

Lepší je být:

Ne-absolventi RP

bohatý

36%tak akorát

64%

Lepší je být:

7 z 10 žáků si myslí, že nejlepší je mít peněz tak akorát

Absolventi RP



11 /
GE  / 

Povolání snů: Kuchař a programátor

- Nejčastější představou o prvním zaměstnání je kuchař(ka) nebo číšník(ce), kadeřnice či 
kosmetička a programátor

- Intelektuální profese převažují, velmi častý je také lékař, učitel(ka), právník, veterinář a 
architekt.

Pořadí profesí chlapci: Pořadí profesí dívky:

- programátor - kadeřnice – kosmetička 

- veterinář - kuchařka - číšnice

- lékař - lékařka, veterinářka

učitel, učitelka

7%

lékař

13%

veterinář

9%

právník

4%

kadeřnice, 

kosmetička

15%

policista

7%

programátor, it 

pracovník

14%

architekt, 

stavbyvedoucí

8%

kuchař, číšnice

16%

automechanik

7%

Jaká je tvá představa o prvním zaměstnání a 

výši platu

Každý šestý žák chce být kuchařem nebo číšníkem

Očekávaný plat u nejoblíbenějších profesí

Chlapci Dívky

1. programátor 26 600 1. kadeřnice - kosmetička 16 000

2. veterinář 30 300 2. lékařka 27 100

3. lékař 33 000 3. kuchařka - číšnice 22 100

4. automechanik 18 350 4. učitelka 16 000

5. architekt 31 000 5. veterinářka 35 000

• Současná reálná výše platu ve výše uvedených profesí:

• Programátor – 33 950 Kč

• Veterinář – 22 650 Kč

• Lékař – 36 260 Kč

• Kadeřnice – 13 180 Kč 

• Kuchař – 16 070 Kč

Zdroj: merces.cz

Průměrný očekávaný první nástupní plat je: 25 545 Kč
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Diskuze


