
Problémy finanční gramotnosti - výchova k podnikavosti 
 

1. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí 

hodinové dotace: 
 

Program je navrhovaný pro stávající pedagogické pracovníky zejména středních škol a 

vyšších odborných škol, vyučující základů společenských věd a odborných předmětů 

zaměřených na podnikovou ekonomiku, bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálové trhy a 

finance.  

Bude složen z následujících témat: 

1. Orientace na finančním trhu, finanční produkty 

2. Bankovní a pojistné produkty 

3. Hodnocení výnosnosti nabízených produktů 

4. Finanční plánování 

5. Rizika volby produktů a možné sankce 

6. Chování domácností v ČR 

 

Anotace 

Kurz bude zaměřen na aktuální problematiku v oblasti nedostatečné finanční gramotnosti 

českých domácností a s tím související možnosti, jak finanční gramotnost zvýšit pomocí 

charakteristik a hodnocení nabízených produktů.  

 

Hodinová dotace: 8 výukových hodin. 

 

 

2. Vzdělávací cíl: 

 
V programu se plánuje získání celkového přehledu o možnostech rozšíření finanční gramotnosti 

při výuce. V kurzu budou zmíněny konkrétní praktické problémy (předlužení, exekuce, sankce, 

rozhodování o vhodném investování i přiměřeném zadlužení), které budou moci posluchači 

s mírnou modifikací použít i při výuce studentů na středních školách.  

 

Využití dosažených cílů ve výchovně vzdělávacím procesu: 

 Možnost využití nově získaných informací při výuce odborných předmětů na SŠ a VOŠ. 

 Možnosti využití řešení praktických problémů pro výuku odborných předmětů na SŠ. 

 Využití nových znalostí a dovedností pro doporučení a vyhodnocení vhodných produktů 

nabízených na finančních trzích. 

 

Metodika výuky 

Metodou výuky je přímá výuka formou kombinace přednášky, řešení problémů, příkladů a 

diskuse. Výuka je podpořena umístěním materiálů v elektronické formě na webových 

stránkách.  



3. Jmenný přehled lektorů  
 

prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.  
 

 Hlavní řešitel vědecko-výzkumných projektů GAČR, spoluřešitel v projektu 

aplikovaného výzkumu TAČR  

 člen redakční rady International Journal of Financial Research (Sciedu Press, Canada)  

 člen Bachelier Finance Society  

 člen Academy of World Finance, Banking, Management and Information Technology 

(AWFBMIT)  

 recenzent článků do zahraničních a domácích časopisů, např. International Journal of 

Finance and Economics, Journal of Risk, Prague Economic Papers,  

 člen vědeckého grémia České bankovní asociace  

 člen České společnosti ekonomické  

 člen dozorčí rady Exportní a garanční pojišťovací společnosti  

 
prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.  
 

 Zástupce vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ  

 Zaměřena na oblast pojišťovnictví  

 Konzultantka řady pojišťoven  

 Členka redakční rady časopisu Pojistné rozpravy a Pojistný obzor  

 
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.  
 

 Prorektor Vysoké školy ekonomické  

 Dříve děkan fakulty financí a účetnictví  

 Zaměření na bankovnictví a finanční deriváty  

 Člen dozorčí rady Komerční banky  

 Člen redakčních rad řady časopisů  

 Člen vědecké rady VŠE, TUO, aj.  

 
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. 

 

 Vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ¨ 

 Členka vědecké rady FFÚ 

 Publikace v oblasti výpočtů ve finanční sféře 

 Členka vědeckého grémia České bankovní asociace 

 Členka dozorčí rady společnosti CitFin  

 
 


