
ANALÝZA FINANČNÍHO, 
OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ 
SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE

Petr Čáp, Monika Dokulilová, 
Ondřej Matějka, Tomáš Protivínský

A
na

ly
ti

ck
á 

zp
rá

va





ANALÝZA FINANČNÍHO, 
OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ 
SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE

Autorský kolektiv
Mgr. Petr Čáp

Bc. Monika Dokulilová
Mgr. Ondřej Matějka

Bc. et Bc. Tomáš Protivínský

Externí spolupracovníci
JUDr. Mgr. Michal Urban

Mgr. David Oplatek
Mgr. Ing. Tereza Krupová

Mgr. Lenka Pošíková
Jan Potucký



Centrum občanského vzdělávání
Masarykova univerzita
Komenského nám. 220/2
662 43 Brno
info@obcanskevzdelavani.cz
www.obcanskevzdelavani.cz



?????

3

Obsah

1 Cíle analýzy a její limity ............................................5

2 Teoretický úvod ........................................................6
2.1 Východiska vzdělávání dospělých ..................................................................................... 6

2.2 Finanční gramotnost ....................................................................................................... 12

2.3 Občanská gramotnost ..................................................................................................... 15

3 Současný stav vzdělávání ........................................18
3.1 Dospělá populace v méně až středně kvalifikovaných profesích ..................................... 18

3.2 Armáda ČR ...................................................................................................................... 26

3.3 Vzdělávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody .......................................................... 29

3.4 Policie ČR ........................................................................................................................ 35

3.5 Hasičský záchranný sbor ČR ............................................................................................ 40

3.6 Osoby před důchodem, tj. osoby starší 50 let ................................................................. 41

4 Budoucí možnosti ve vzdělávání .............................45
4.1 Možnosti vzdělávání k finanční gramotnosti ................................................................... 45

4.2 Možnosti vzdělávání k občanské gramotnosti ................................................................. 47

4.3 Možnosti vzdělávání k právní gramotnosti ...................................................................... 49

5  Návrhy analytických a vzdělávacích metod pro IPN ...54
5.1 Metoda orbitální analýzy cílové skupiny ......................................................................... 54

5.2 Behaviorální analýza ....................................................................................................... 55

5.3 Didaktické metody .......................................................................................................... 60

6 Shrnutí výsledků .....................................................65
6.1 SWOT analýza ................................................................................................................ 65

6.2 Jak toho dosáhnout – rovina organizace ......................................................................... 66

Zdroje ........................................................................68
Literatura ............................................................................................................................... 68

Konzultanti ............................................................................................................................ 71



4



Úvod

1 Cíle analýzy a její limity
Záměrem předkládané Analýzy finančního, občanského a právního vzdělávání pro specifické skupiny 
dospělé populace je souhrnně zmapovat možnosti rozvoje občanského vzdělávání dospělých v Operačním 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání.

Analýza má vytyčené tři specifi cké cíle:
A.  Zmapování příležitostí pro vzdělávání dospělých v předdefinovaných tématech vzdělávání, a to z hle-

diska jejich forem a metod. Příležitosti jsou formulovány s ohledem na zahraniční zkušenosti a příklady 
dobré praxe z českého prostředí.

B.  Navržení postupu a opatření, jak efektivně implementovat příležitosti identifikované v části A, a to 
v rámci možností zamýšleného IPN.

C.  Vytvoření SWOT analýzy dosavadních forem a metod vzdělávání dospělých v ČR v zamýšlených téma-
tech.

Předmět analýzy odpovídá následujícím tématům a podtématům:
I.  Finanční gramotnost pro cílové skupiny: pracující, vojáci, vězni, příslušníci policejního a hasičského 

záchranného sboru, 50+.
II.  Občanská gramotnost pro cílové skupiny: pracující, vojáci, vězni, příslušníci policejního a hasičského 

záchranného sboru, 50+.
III.  Právní gramotnost pro cílové skupiny: pracující, vojáci, vězni, příslušníci policejního a hasičského 

záchranného sboru, 50+.

Autoři při zpracovávání analýzy oslovili nejvýznamnější zainteresované subjekty a poskytovatele vzdělávání, 
avšak vzhledem k časovému rámci pro zhotovení analýzy nemohly být osloveny všechny další relevantní 
subjekty, jak vertikálně, tak horizontálně. S analýzou by mělo být zacházeno jako s počáteční sondou, po 
které budou následovat další šetření, například identifikace vzdělávacích potřeb daných cílových skupin 
nebo behaviorální analýza.
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2 Teoretický úvod

2.1 Východiska vzdělávání dospělých
Jedním z charakteristických rysů dnešní společnosti je nárůst hodnoty informací a znalostí, „know- how“ se 
stává strategickým zdrojem pro ekonomiky, mnoho profesí je založeno na práci s daty, grafy, teoriemi. S tím, 
jak se rychle mění a obnovují informace, podstupuje změny i celá společnost. Tyto charakteristiky kladou 
na náš každodenní život jak v rovině profesní, tak v rovině osobní a společenské požadavek informovanosti, 
a tedy vzdělanosti, a také flexibility, abychom udrželi krok s dynamicky se měnícím okolím. Je potřeba věci 
umět a svoje poznání aktualizovat a přizpůsobovat aktuálním změnám.

Hodnota a prestiž vzdělání roste, stále více lidí cítí potřebu participovat na dalším vzdělávání. Už také 
nestačí projít si v mládí určitou formou vzdělávání a vystačit si s ním v profesním i osobním životě. Odpo-
vědí na požadavek flexibility je kontinuální celoživotní vzdělávání, celoživotní učení (dále také CŽU).

Politika celoživotního učení není nová, ale nyní, s politickou vůlí (EU, EK, OECD) a v souvislosti s hospo-
dářstvím a politikou lidských zdrojů a jejich rozvoje, trvale nabývá na významu. V rámci EU jsou akcentovány 
zejména zaměstnatelnost a konkurenceschopnost (v CŽU v ČR srovnej Beneš, 2003; Rabušic et Rabušicová, 
2008; Mužík, 2010).

„Prioritní rozvojové oblasti a indikátory CŽU jsou v současnosti podle Memoranda o CŽU (Evropské komise):
1.   oceňování učení (formálního, informálního, neformálního),
2.   přehodnocení poradenství,
3.   více investic do lidských zdrojů,
4.   přiblížení učení domovu (např. distanční vzdělávání, e-learning),
5.   nové základní dovednosti pro všechny (kompetence),
6.   inovace vyučování a učení (kurikula, metody)“ (Beneš, 2003, str. 29).

Memorandum celoživotního učení (2000) následovně rozlišuje tři základní kategorie účelových učeb-
ních aktivit:
  formální učení – vede k získání stupně vzdělání v rámci vzdělávacího systému,
  neformální učení – vede k získání vzdělání mimo formální vzdělávací systém, ale jde o záměrné 
a strukturované vzdělávání,

  informální učení – je přirozenou součástí každodenního života, nemusí být záměrné ani jedincem 
samotným vnímané jako rozvoj jeho znalostí a dovedností.

Dalším faktorem souvisejícím se změnami ve společnosti a celoživotním učením je určité splývání světů 
práce a osobního rozvoje. Vzdělání v jedné oblasti zasahuje svými dopady do druhé a naopak, i když je 
odbornou veřejností vnímána preference spíše profesního vzdělávání (srov. Beneš, 2003; Rabušic et Rabu-
šicová, 2008).

Ať už však jde o rozvoj a vzdělávání z důvodů pracovních nebo osobních, koncept celoživotního učení (life-
long learning) je dnes na vzestupu a tato změna je charakterizována určitými trendy (Rabušic et Rabušicová, 
2008):
  vzdělání již není vázáno na určitý věk nebo životní etapu, ale může trvat po celý život.

  Z tohoto důvodu by se mělo rozvíjet a posilovat vzdělávání dospělých, kteří jsou již mimo formální 
vzdělávací soustavu. Kromě zajišťování obsahových kvalit vzdělávání by se mělo dbát také na podporu 
schopnosti učit se a motivaci ke vzdělávání u dospělé populace;

  vzdělávání se neomezuje na formální instituce, ale může se odehrávat v různém prostředí, různým způ-
sobem, což umožňuje dosáhnout stejného vzdělání různými způsoby v různých fázích životního cyklu;

  celoživotní vzdělávání má být příležitostí pro všechny, bez ohledu na věk, nadání, postavení.
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Celkově to znamená, že je nutné vzdělání, a zejména vzdělávání dospělých, co nejvíce přizpůsobit odlišným 
zájmům, potřebám, situaci vzdělávaných a co nejvíce je individualizovat a diferencovat se zaměřením na 
maximální rozvoj každého jednotlivce.

Rovný přístup ke vzdělávání ale naráží na faktické bariéry v rozdílném ekonomickém postavení jednotlivců, 
znevýhodnění daná rozdílným sociokulturním zázemím či změněným zdravotním stavem.

Následující analýza je zaměřena na vzdělávání dospělých, které je chápáno jako „vzdělávání osob produk-
tivního i postproduktivního věku a je charakteristické tím, že se nejedná jen o profesní vzdělávání, ale má 
i funkce společenské a politické.“ (Bočková, 1994 in Beneš, 2003)

Jedná se o získávání a rozvoj různých schopností, kompetencí, dovedností, hodnot a postojů u lidí, kteří již 
ukončili povinnou školní docházku. Specifičtěji řečeno jsou to lidé, kteří již absolvovali formální vzdělávání 
a zapojili se do pracovního procesu. V této době je „ve vyvinutých průmyslových zemích jediným expandují-
cím vzdělávacím sektorem právě vzdělávání dospělých, obzvláště další odborné vzdělávání. Přitom veškeré 
přístupné prognózy se shodují v tom, že význam vzdělávání dospělých nadále poroste (Beneš, 2003, str. 27).“

I když profesní příprava a další profesní vzdělávání hrají největší roli, je potřebné nezapomínat ani na ostatní 
oblasti vzdělávání – zájmové, občanské, rodinné, jiné. Jak již bylo zmíněno výše, často se tyto oblasti pře-
krývají a dovednosti získané v zájmovém vzdělávání mohou dobře sloužit k podpoře profesního růstu 
a naopak, kompetence získané v profesním vzdělávání mohou podpořit celkový rozvoj osobnosti a zlepšení 
fungování v rovině osobní.

Obecně je možné cíle vzdělávání rozdělit do tří kategorií na základě Knowlesova modelu:
  individuální růst,
  růst institucionální (profesní, organizační, rozvoj lidských zdrojů),
  sociální růst (pro společnost/ve společnosti).

Funkce a cíle vzdělávání dospělých se jen málo liší od obecných funkcí vzdělávání. Patří mezi ně funkce:
  sociálněintegrativní – získané vzdělání posiluje pozici člověka ve společnosti a pomáhá mu i na rovině 
individuálního rozvoje osobnosti jako součásti určitého společenství, regionu,

  demokratizační – napomáhá rozvíjet občanské kvality a demokratické principy, mělo by vést k aktivnímu 
přístupu k participaci,

  emancipační – participace a sebeurčení v politickém a ekonomickém procesu; má jasný přínos pro 
rozvoj a tvorbu identity jednotlivce,

  kvalifikační – umožňuje pracovníkům nabývat také znalostí a dovedností, které jim umožní plněji rozvi-
nout jejich pracovní schopnosti a nést větší zodpovědnost.

Účel dalšího vzdělávání však nemusí být totožný u všech zainteresovaných stran (stát, zadavatel, realizátor, 
účastník). Představy různých skupin o tom, jaký je účel dalšího vzdělávání, je nutno komunikovat dříve, než 
by mezi jednotlivými stranami došlo k neporozumění a konfliktu.

„Jako účel dalšího vzdělávání dospělých se uvádí:
  druhá vzdělávací šance,
  odborné vzdělání zvyšující kvalifikaci a kompetenci,
  rozvoj schopností naplňovat sociální role v rodině, sociálním životě, jako občan, odborář atd.“ (Beneš, 
2003, str. 29).

V andragogické teorii a didaktice mnoho autorů vymezuje přístupy ke vzdělávání dospělých ve srovnání se 
vzděláváním dětí a mládeže. Vymezíme-li vzdělávání, ať už formální nebo neformální, jako cílené, záměrné 
a organizované, je potřeba při úvahách i tvorbě vzdělávacích programů volit postupně jednotlivé didaktické 
nástroje, vymezovat oblasti.
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Vzdělávání dospělého by mělo vést nejenom k efektivnímu transferu určitých znalostí a dovedností potřebných 
pro řešení praktických problémů, ale také by mělo jít o facilitaci/usměrňování studijního výkonu tak, aby 
studium vedlo k rozvoji myšlení a k dalšímu tvořivému zpracování poznatků.

Vzniká tak hierarchický model dimenzí vzdělávání dospělých:

„Proces výuky dospělých by měl (a do jisté míry v ideální podobě) obsahovat tyto stránky a procesy:“ 
(Mužík, 2010, str. 49)
  kognitivní dimenze – příjem poznatků, osvojování vědomostí, tvorba dovedností,
  pragmatická dimenze – podpora profesních a životních kompetencí, utváření očekávaných způsobů jed-
nání a chování,

  kreativní dimenze – hledání metod, zkoumání a řešení problémů, formování tvořivého přístupu 
k řešení problémů.

Mužíkův trojdimenzionální model je kompatibilní s více zahraničními autory (podrobněji Mužík, 2010) 
a zároveň s rozdělením vzdělávacích metod do tří kategorií podle příklonu ke spíše teoretickým, nebo spíše na 
praxi zaměřeným přístupům ke vzdělávání.

V andragogické teorii ani ve vzdělávací praxi neexistuje v současné době jednotný všeobecně uznávaný 
koncept vzdělávání dospělého. Zkušenosti ukazují, že klasické transmisivní vyučování se svými základními 
nástroji (výklad teorie, vysvětlení pracovního postupu a aplikace v praxi) postupně ztrácí sílu. Mezi odbor-
nou veřejností se diskutuje o různých „aktivnějších“ konceptech učení. Mnozí autoři podporují myšlenku 
akčního učebního modelu, kde se účastník vzdělávání stává postupně vlastníkem „procesu i produktu“ 
učení (Mužík, 2010). Znamená to, že vzdělávaný kromě nabývání znalostí a dovedností má možnost zapojit 
se i do tvorby vzdělávacího programu nebo má možnost ovlivnit jeho podobu. Každé další učení by rovněž 
mělo vést k posílení schopnosti dále se učit.

Mužík konstatuje, že právě ona schopnost učit se určitým způsobem či neschopnost se učit vůbec je mnohdy 
limitujícím faktorem úspěšné realizace vzdělávacích programů, zejména u dospělých. Na rozdíl od dětí a stu-
dentů ve formálním vzdělávání už mnohdy nejsou zvyklí na klasické modely učení, a je tedy potřeba jim 
kromě výukového obsahu předávat i schopnost učení se, práce s výukovými médii (od klasické práce 
s textem až po práci s multimediálními technologiemi). Jak správně konstatuje Mužík (2010, str. 65), „účastník 
a jeho učení se stávají dominantním činitelem výukového procesu“.

Preference „akčního“ nebo „procesuálního modelu“ učení ve vzdělávání dospělých, ve srovnání s „content“ 
modelem, založeným na obsahu vzdělávání, kdy vzdělavatel sám vybírá důležitý obsah, který bude učen, 
i metody a formy, které pro daný obsah považuje za nejefektivnější, je zřejmá i u dalších autorů zabýva-
jících se tímto tématem (Beneš, 2003; Knowles, Holton et Swanson, 2005).

2.1.1 Zásady vzdělávání dospělých
Mnohé již bylo zmíněno v předcházejících oblastech, ale Knowles, uznávaný jako zakladatel andragogické 
teorie učení, ve své práci velice výstižně charakterizoval dnes obecně uznávané zásady učení se dospělého, 
které by při tvorbě a plánování vzdělávacího programu pro dospělé neměly být opomíjeny. Autor před-
pokládá (a stejně tak Beneš, 2003; Mužík, 2010), že u vzdělávání dospělých je, na rozdíl od formálního 
„školního“ vzdělávání, velká míra zodpovědnosti za vlastní vzdělávání na samotném vzdělávaném a také 
mnohé modely vzdělávání dospělých i celý koncept celoživotního učení je do jisté míry postaven na sebeří-
zeném učení.

Na druhou stranu se ale učící se dospělí mnohdy ještě nenaučili tomuto sebeřízení, zejména na základě 
vlastní učební zkušenosti z formálního vzdělávání, kde byly všechny podmínky závislé na učiteli.
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Základní principy učení dospělého
1. Dospělý potřebuje vědět
 a. Proč se bude učit 
 b. Co se bude učit
 c. Jak se bude učit

2. Identita učícího se
 a. Je autonomní 
 b. Sebe-řídící

3. Předchozí zkušenost
 a. Analýza zdrojů zkušenosti 
 b. Tvorba mentálních modelů

4. Připravenost k učení
 a. Relevance učení pro život
 b. Je aktuální z hlediska vývoje jedince

5. Orientace na učení
 a. Zaměřenost na problém
 b. Problém uchopovaný v kontextu

6. Motivace k učení
 a. Vnitřní, ne vnější motivace k učení 
 b. Učení chápáno jako osobní zisk

(Knowles et al., 1998 in Knowles, Holton et Swanson, 2005)

Pro dobrou úroveň motivace k učení dospělý člověk potřebuje vědět, proč se učí, chápat toto učení jako 
možnost něco pro sebe získat a měl by mít možnost řídit postup svého učení. Obsahy a formy vzdělá-
vání by měly být založené na reálných situacích v odpovídajícím kontextu co nejblíže dosavadní zkušenosti 
dospělého. Respektování těchto principů spolu s respektováním individuálních a situačních odlišností vede 
dospělého ke správnému a efektivnímu vzdělávání.

2.1.2 Tvorba vzdělávacího programu
Na základě popsané praxe i teoretických poznatků je možné konstatovat, že vytvořený návrh vzdělávacího 
programu by měl obsahovat určitou strukturu, oblasti, jejichž rozpracování pomůže kvalitně nastavit vzdě-
lávání tak, aby bylo co nejefektivněji dosahováno stanovených výukových cílů.

Podle Knowlese a kol. (2005) může mít proces tvorby a realizace vzdělávání dospělých následující fáze:
1.  příprava samotného účastníka vzdělávání ve smyslu informování, případné motivace ke vzdělávání v dané 

oblasti,
2. uspořádání vhodného klimatu napomáhajícího učení,
3. vytvoření mechanismů pro vzájemné učení se,
4. diagnostika a analýza vzdělávacích potřeb,
5. formulování konkrétních cílů (obsahu), které uspokojí zjištěné potřeby,
6. vytvoření designu pro získávání zkušeností z učení (formy vzdělávání),
7. transformace forem do konkrétních metod a technik,
8. hodnocení výstupů a výsledků vzdělávání a rediagnostika vzdělávacích potřeb.
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Na základě analyzovaných zdrojů můžeme shrnout jednotlivé kroky:
  vymezení účelu, smyslu vzdělávacího programu, jeho cílů,
  analýza vzdělávacích potřeb,
  analýza účastníků vzdělávání, cílových skupin,
  stanovení podrobných vzdělávacích cílů vzhledem k daným cílovým skupinám a jejich potřebám,
  výběr adekvátních didaktických nástrojů, forem a metod vzdělávání,
  stanovení kritérií hodnocení efektivnosti vzdělávání, nástrojů k hodnocení,
  sestavení konkrétních učebních plánů a osnov,
  výběr vzdělavatelů, lektorů a jejich příprava,
  testování vytvořeného vzdělávacího programu.

V následující části budou popsány nejdůležitější z výše uvedených kroků tvorby a realizace vzdělávacích pro-
gramů. Proces tvorby vzdělávacího programu shrnuje také obr. 1.

Účel a cíle vzdělávání
Konkrétní představa o cílech a účelu vzdělávání plyne často z přítomnosti určitého problému nebo nedo-
statků, v podniku stejně jako ve společnosti, kde by vzdělávání mohlo být jedním z řešení. Východiskem 
pro přípravu a tvorbu vzdělávacích programů je vytvoření konceptu, představy toho, kam se má vzdělávání 
zaměřovat, jaké cíle mají být pomocí vzdělávání dosaženy, případně pomocí jakých vzdělávacích obsahů a na 
koho se bude orientovat. Tento koncept by měl vzejít z podrobné a kvalitní analýzy vzdělávacích potřeb 
(Mužík, 2010; Dvořáková, 2007).

Identifi kace cílových skupin
Při stanovování cílů a účelu vzdělávání je už většinou zřejmé, na jakou cílovou skupinu se dané vzdělávání 
bude orientovat. Pro další postup je ale nutné přesně specifikovat cílovou skupinu, důvody pro tuto volbu 
a základní charakteristiky, které pomohou ji vymezit mezi ostatní populací. Pokud je tedy vzdělávací program 
určený pro nezaměstnané, je potřeba specifikovat věkovou hranici, případně délku období bez práce a další 
charakteristiky, aby bylo možno jednoduše a přesně vybírat potenciální účastníky vzdělávání.

Analýza vzdělávacích potřeb
Identifikace vzdělávacích potřeb je důležitou součástí tvorby a plánování vzdělávacího programu. Jejím cílem 
je obecně identifikovat a dobře popsat rozdíly mezi tím, „co je“ a „co je žádoucí“, „co by mělo být“ 

Obr. 1 – tvorba vzdělávacího programu

Účel a cíle vzdělávání

Identifikace cílových skupin

Analýza vzdělávacích potřeb

Výběr didaktických forem

Stanovení způsobu hodnocení vzdělávání
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(Mužík, 2010; Bieliková, 2006; Dvořáková, 2007 in Mužík, 2010). Zahraniční odborníci (Armstrong, 2007; 
Belcourt, Wright, 1996 in Mužík, 2010) kromě rozdílu mezi aktuálním a žádaným stavem připisují analýze 
ještě význam v dalším rozvoji pracovníků a účastníků vzdělávání, zvyšování jejich možností a kompetencí, 
schopnosti přijmout další role a pravomoci a nejenom opravování toho, co je špatně.

V zásadě je v podnikové praxi častý „klasický“ model analýzy vzdělávacích potřeb, kdy jsou slabé stránky 
a nedostatky identifikovány „shora“, ze strany managementu a povolaných odborníků, bez komunikace 
s pracovníky nebo budoucími účastníky vzdělávání. Tento model tak někdy selhává v identifikaci vzděláva-
cích potřeb a rovněž v motivaci účastníků ke vzdělávání.

Naproti tomu model „participativní“ vychází v identifikaci vzdělávacích potřeb ze vzájemné komunikace 
obou stran, manažerů i pracovníků/vzdělavatelů i vzdělávaných, a jejich zapojení se do identifikace problé-
mových oblastí i možností dalšího rozvoje.

V podnikové praxi je základním prostředkem analýzy vzdělávacích potřeb analýza práce, pracovních pozic 
(Mužík, 2010; Beneš, 2003), kdy požadavky na další vzdělávání vycházejí z rozdílů mezi aktuální pracovní 
silou, požadovanou pracovní silou a dalšími možnostmi rozvoje podniku. Pro nepodnikovou sféru je možno 
tento model transformovat na základě cílů vzdělávání, identifikace a srovnání aktuálních schopností v dané 
oblasti lidského života u cílových skupin s požadovanou úrovní schopností a dovedností vzhledem k mož-
nostem jednotlivých cílových skupin.

Výběr adekvátních didaktických nástrojů
„V andragogické didaktice stále více sledujeme posun od simulace k řešení reálných problémů (vzdělá-
vání) … klade důraz na konkrétní výstupy, na konkrétní využitelná řešení“ (Beneš, 2003, str. 17). V sou-
ladu se základními principy vzdělávání dospělého existuje ve výběru metod preference těch, které operují 
s reálnými situacemi, problémy, příklady. Mezi tyto metody patří například hraní rolí, případové studie, 
workshopy, metody open space a mnohé jiné. Využití prvků z praxe je jednak aktivizačním prvkem výuky 
a jednak zejména poslední dvě zmíněné nabízejí nejen předem vybraný problém z praxe, ale umožňují účast-
níkům reagovat a řešit jejich vlastní konkrétní problémy, komplikované situace. Zvyšuje se tím také motivace 
k aktivnímu zapojení se do procesu výuky.

Avšak požadavek praktičnosti metod je jenom jedním z těch, které je vhodné při výběru konkrétních metod 
zvažovat. Určitě je potřebné znát specifikované cíle vzdělávání, charakteristiky dané cílové skupiny pro 
vzdělávání a v neposlední řadě uzpůsobit metody zkušenosti a schopnosti lektora, případně výukovým pod-
mínkám a dalším relevantním jevům.

O metodách a možnostech vzdělávání pro konkrétní cílové skupiny z této analýzy je pojednáno dále.

Testování vzdělávacího programu
Výsledný produkt, vzdělávací program, je vhodné ještě před začátkem realizace testovat na vybrané skupině 
účastníků, ideálně reprezentativním vzorku účastníků vzdělávání, aby se ověřily jednotlivé vzdělávací aktivity 
a zapracovaly případné změny získané na základě zpětné vazby účastníků i lektorů. Cílem tohoto ověřování 
je co nejkvalitněji přizpůsobit vzdělávací projekt konkrétní cílové skupině nebo skupinám, aby se u projektů 
s více cílovými skupinami zamezilo případnému různému efektu vzdělávacího programu na různé skupiny.

Kritéria efektivnosti výuky
Podle Mužíka jde v andragogické didaktice o málo rozpracovaný problém. Na hodnocení efektivnosti by se 
měly podílet všechny zúčastněné strany; organizátor vzdělávání, lektor i účastník vzdělávání. Belcourt a Wri-
ght (1998 in Mužík, 2010) zdůrazňují, že hodnocení by mělo být plánováno v době identifikace samotných 
vzdělávacích potřeb. Kritéria hodnocení by měla být stanovena již před začátkem vzdělávacího programu. 
Dále je nutno provádět jak předběžná, tak i průběžná a závěrečná zjišťování.
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Pro získání výsledků měření efektivity je možno využít několik nástrojů hodnocení:

Klasifikace výsledků vzdělávání/výuky: Ve vzdělávání dospělých již nemusí být přítomny klasické hod-
noticí škály a stupnice, při certifikovaných stupních obvykle stačí hodnocení prospěl/ neprospěl. Doporu-
čuje se také, aby závěrečné hodnocení kurzu nebylo jednorázovou akcí, ale vyvrcholením procesu hodnocení. 
Kromě hodnocení individuálních výsledků může o celkové úrovni naplnění vzdělávacích cílů informovat 
i hodnocení celé skupiny, případně můžou být srovnávány výsledky více vzdělávacích kurzů.

Hodnocení výuky účastníky: jde o subjektivní pohled účastníků, stanovisko k tomu, jak byla splněna 
jejich očekávání a jak se jim podle jejich vlastního posouzení podařilo dosáhnout vzdělávacích cílů.

Podobné hodnocení může probíhat pomocí dotazníkového šetření nebo formou focus groups, skupino-
vého nebo individuálního rozhovoru.

Hodnocení práce lektorů: Hodnotit lektory kurzu je možno z více zdrojů i více stran. Lektora můžou hod-
notit jak účastníci vzdělávacího programu, tak jeho organizátoři. Hodnotí se schopnost lektora zprostřed-
kovat stanovený obsah učiva a nakolik si lektor ověřoval jeho zvládnutí, didaktická úroveň výuky, nakolik se 
použití daných metod a technik odrazilo ve zvládnutí učiva účastníky vzdělávání.

Hodnocení organizační stránky výuky: Do této oblasti patří analýza organizační i finanční stránky 
daného vzdělávacího programu, kurzu. Z organizačních a technických komponentů hodnocení je to zejména 
hodnocení přípravných aktivit (propagace, pozvánky, zabezpečení prostor a jiného), vhodnosti místa a času 
konání, analýza absence účastníků, naplnění počtu výukových hodin a jiné. Z finančního hlediska jde o eko-
nomickou efektivitu daného projektu, srovnání plánovaných a realizovaných finančních nákladů a jejich 
adekvátnost.

2.2 Finanční gramotnost

Společenský vývoj během dvacátého století i začátku století jednadvacátého klade stále větší důraz na samo-
statné rozhodování jedince v mnoha oblastech, které jsou klíčové pro jeho finanční zabezpečení. Navzdory 
tomu je podpora finančního vzdělávání dosud poměrně nízká, ke zlepšení a rozvoji dochází až během 
posledních let. Z aktivit na národní úrovni můžeme uvést například vytvoření Národní strategie finanč-
ního vzdělávání (MF, 2010), vznik Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních ško-
lách (MF, MŠMT a MPO, 2007) a postupnou implementaci finanční gramotnosti do rámcových vzdělávacích 
programů. V mezinárodním prostředí lze příkladem uvést aktivity OECD – vznik Mezinárodní skupiny 
pro finanční vzdělávání (International Network on Financial Education – INFE) a spuštění mezinárod-
ního webového rozcestníku (International Gateway on Financial Education – IGFE),1 který má doplnit 
a podpořit činnost skupiny INFE.

Lze si samozřejmě klást otázku, proč v poslední době roste zájem o finanční gramotnost a finanční 
vzdělávání. OECD (2005) ve své analýze identifikovala následující faktory, které zapříčinily rostoucí důleži-
tost finančního vzdělávání:
  Složitost finančních produktů – zvyšují se rozdílnosti mezi různými finančními produkty (odlišné 
poplatky, úrok, míra likvidity). Posoudit kvalitu je pro spotřebitele obtížné, neboť některé z nich si pořizuje 
jen zřídka a často je výrazná časová prodleva mezi jejich pořízením a skutečným využíváním.

  Rostoucí počet finančních produktů – deregulace finančního trhu a rozvoj informačních technologií 
vedly k rozšiřování nabídky tak, aby dokázala naplnit i velmi specifické potřeby trhu.

  Baby boom a růst očekávaného věku dožití – děti narozené během populační exploze vstupují do důcho-
dového věku a je nutné se zabývat jejich finančním zabezpečením, neboť následující generace již nejsou tak 
početné. Zároveň rostoucí očekávaný věk dožití způsobuje nutnost finančního zajištění na delší dobu.

1 Webový portál IGFE obsahuje také informace o pracovní skupině INFE; www.financial-education.org
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  Změny penzijního systému – převažujícím trendem je posun odpovědnosti za výši penze z poskytova-
tele na pracovníka, na základě míry přispívání do penzijního systému.

   Nízká úroveň finanční gramotnosti – výzkum finanční gramotnosti ve 12 zemích OECD poukázal na 
nízké finanční povědomí spotřebitelů. Finanční gramotnost je mimořádně nízká v některých skupi-
nách – mezi méně vzdělanými, ve skupinách s nižšími příjmy a v minoritách.

2.2.1 Defi nice fi nanční gramotnosti a fi nančního vzdělávání
Ve stávajících publikacích se lze setkat s různými vymezeními finanční gramotnosti a finančního vzdě-
lávání. Zpravidla se nejedná o diametrální rozdíly mezi jednotlivými přístupy, ale spíše o šíři záběru 
a akcentaci některých prvků. Obecně se pojmem finanční gramotnost označuje určitá minimální úroveň 
kompetencí, které jedinci umožňují činit samostatná finanční rozhodnutí, a pojmem finanční vzdělávání 
proces vedoucí k dosažení této úrovně finančních kompetencí. Pro ilustraci uveďme několik častěji pou-
žívaných definic.

Evropská komise definuje finanční gramotnost stručně jako „schopnost spotřebitelů a malých podnikatelů porozumět 
nabízeným finančním produktům za účelem informovaných finančních rozhodnutí“ (Habschick, Seidl et Evers, 2007) 
nebo v mírně obměněné verzi jako „být si vědom finančních rizik a příležitostí a při výběru finančních služeb se rozho-
dovat na základě informací“ (EK, 2007).

OECD ve spolupráci s dalšími subjetky vytvořilo pracovní definici finanční gramotnosti pro výzkum PISA 
2012: „Finanční gramotnost je znalost a porozumění finančním pojmům a dovednosti, motivace a sebedůvěra k využití 
těchto znalostí a porozumění za účelem efektivních rozhodnutí v různých finančních kontextech, zlepšení finančního blahobytu 
jednotlivců i společnosti a k umožnění participace na ekonomickém životě“ (OECD, 2012).

OECD zároveň vymezuje také finanční vzdělávání, které může být definováno jako „proces, ve kterém finanční 
spotřebitelé a investoři zlepšují své porozumění finančním produktům, konceptům a rizikům a ve kterém si prostřednictvím 
informací, instruování a objektivních rad rozvíjí dovednosti a sebedůvěru nezbytné k lepšímu uvědomování si finančních rizik 
a příležitostí, k učinění informovaných rozhodnutí, k nalezení účinné pomoci a k dalším efektivním akcím pro zvýšení svého 
finančního zabezpečení“ (OECD, 2005).

V českém prostředí nabízí definici finanční gramotnosti a finančního vzdělávání Národní strategie finanč-
ního vzdělávání (MF, 2010):
  „Finanční gramotnost je 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 a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně 
správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.“

  „Finanční vzdělávání je nástrojem ke zvýšení úrovně finanční gramotnosti, umožňující občanům ČR jako spotřebitelům 
adekvátně pracovat s informacemi na finančním trhu k zajištění svých potřeb a potřeb své rodiny s ohledem na měnící se 
životní situace.“

Podle strategie tvoří finanční gramotnost součást širší ekonomické gramotnosti. Samotnou finanční gra-
motnost je možné strukturovat na následující složky:
  peněžní gramotnost (kompetence pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi);
  cenová gramotnost (kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci);
  rozpočtová gramotnost (kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu)

   správa finančních aktiv (vklady, investice, pojištění),
   správa finančních závazků (úvěr, leasing).

Inspirativní je také pojetí finanční gramotnosti podle výzkumu Finanční gramotnost v ČR pro Minister-
stvo financí ČR a Českou národní banku (STEM/MARK, 2010). Výzkum pokrýval šest oblastí finančního 
rozhodování a finanční gramotnost v jednotlivých oblastech byla operacionalizována do podoby konkrét-
ního chování, kterého by jedinec měl být schopen. Takové vymezení je velice užitečné, neboť na ně lze 
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snadno navázat behaviorální analýzou,2 která umožní navrhnout konkrétní vzdělávací opatření a design 
vzdělávacích kurzů.

I. Domácí fi nance
Finančně gramotný občan
  má alespoň hrubou představu o tom, kolik má aktuálně k dispozici vlastních peněz,
  sestavuje si rozpočet a sleduje jeho dodržování,
  plánuje své výdaje alespoň na měsíc dopředu,
  je připraven na situaci ztráty hlavního příjmu.

II. Vytváření rezerv
Finančně gramotný občan
  si vytváří rezervy – např. pravidelným odkládáním části příjmu,
  tyto rezervy mohou být jak obecného charakteru (tedy na „nepředvídatelný výdaj“), tak konkrétně zamě-
řené, např. ztráta příjmu či financování výdajů ve stáří,

  již přemýšlel o tom, z čeho bude žít ve stáří.

III. Finanční produkty
Finančně gramotný občan
  při výběru finančního produktu zvažuje více nabídek a více zdrojů informací,
  zná základní finanční produkty, např. v oblasti platebních karet zná rozdíl mezi kartou debetní a kreditní, 
zejm. pokud např. kreditní kartu skutečně používá,

  je si vědom rizik spojených s některými finančními produkty – např. platebními kartami,
  ví, co dělat, když dojde k odcizení či ztrátě platební karty,
  ví, podle čeho si vybírat finanční produkty, např. spotřebitelský úvěr.

IV. Chování a zvyklosti ve světě fi nancí
Finančně gramotný občan
  platí své účty včas,
  sleduje svoji finanční situaci,
  dříve, než si něco koupí, pečlivě zvažuje, zda si to může dovolit,
  uvědomuje si, že nelze získat současně minimální míru rizika, vysoký výnos a okamžitou likviditu,
  má připraveno řešení v případě obtížné finanční situace,
  informuje věřitele o své neschopnosti splácet.

V. Znalosti ze světa fi nancí
Finančně gramotný občan
  ví, že existuje pojištění vkladů,
  rozumí tomu, co inflace znamená v praktickém životě,
  zná výši inflace,
  ví, co znamená zkratka RPSN,
  zná skutečný význam RPSN,
  ví co znamená p.a. a p.m.

VI. Smlouvy a stížnosti
Finančně gramotný občan
  smlouvu nejdříve přečte a teprve poté ji podepíše,
  ví, že si může stěžovat a kde si může stěžovat,
  zná pojmem rozhodčí doložka.

2 Více informací v samostatné podkapitole Behaviorální analýza.
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Na základě předložených definic lze konstatovat, že finanční gramotnost se týká především rozhodování 
spotřebitele ve finančním kontextu a lze ji vnitřně dále rozčlenit. Pro účely předkládané analýzy není nutné 
zvolit jednu preferovanou definici. Pro návrh konkrétních vzdělávacích kurzů pro různé cílové skupiny 
však bude nutná kvalitní operacionalizace finanční gramotnosti do podoby konkrétního cílového chování. 
Tato operacionalizace však musí být provázána a do velké míry také musí vyplývat z analýzy vzdělávacích 
potřeb cílových skupin.

2.2.2 Vybrané výsledky výzkumů
V národním i mezinárodním kontextu bylo realizováno několik šetření, která si kladla za cíl především zjistit 
současnou úroveň finanční gramotnosti.

Společnost STEM/MARK v roce 2007 zpracovala na zakázku Ministerstva financí ČR výzkum veřejného 
mínění na téma finanční gramotnost (STEM/MARK, 2007). Cílem výzkumu bylo zmapovat úroveň finanční 
gramotnosti občanů a zjistit potřeby dalšího vzdělávání v této oblasti mezi spotřebiteli.

Většina respondentů subjektivně hodnotila úroveň své finanční gramotnosti známkou 3, tedy uprostřed 
mezi výbornou znalostí a úplnou neznalostí, je však nutné upozornit, že subjektivní posuzování vlastních 
schopností není vždy validním ukazatelem skutečných schopností.3 Zároveň další výzkumy naznačují, že 
občané své finanční znalosti často přeceňují. V šetření realizovaném společností

STEM/MARK (2010) pro Ministerstvo financí ČR více než třetina respondentů odpověděla, že ví, do jaké 
výše jsou pojištěny vklady v bankách. Správnou odpověď však dokázalo uvést pouze 7 % z této třetiny. 
Obdobně dokáže správně rozepsat RPSN pouze třetina z respondentů, kteří udávají, že vědí, co tato zkratka 
znamená. Rovněž zpráva OECD upozorňuje jak na nízkou finanční gramotnost obyvatel vyspělých zemí, 
tak na znepokojivou skutečnost, že občané výrazně přeceňují vlastní finanční kompetence (OECD, 2006). 
Je žádoucí, aby návrh vzdělávacích kurzů nevycházel pouze ze subjektivního vnímání potřeb finančního 
vzdělávání, ale také z objektivně posuzované finanční gramotnosti cílových skupin.

Zároveň 75 % dospělé populace považuje za důležité znát pojmy z finanční oblasti a rozumět jim, 87 % 
procent populace považuje za užitečný záměr vzdělávat dospělou populaci v oblasti hospodaření s penězi 
a 81 % populace se domnívá, že během školního vzdělávání nezískali dostatek informací pro orientaci 
v oblasti financí a bank.

Potřeba kvalitního finančního vzdělávání dospělých je zřejmá ze zjištěné finanční gramotnosti u dospělé 
populace a zároveň je podpořena i subjektivními výpověďmi respondentů. Výzkumné studie nabízejí i něko-
lik vodítek pro design vzdělávacích aktivit v oblasti finanční gramotnosti, těmi se však budeme detailněji 
zabývat až v návrhové části pro další rozvoj oblasti.

2.3 Občanská gramotnost

Zvyšování občanské gramotnosti, neboli občanské vzdělávání, jsou takové výchovně-vzdělávací aktivity, 
které posilují občany, aby se informovaně, odpovědně a aktivně podíleli na spravování věcí veřejných a na 
rozvoji demokratické společnosti.

Současný vývoj je charakterizován rychlými a často výraznými změnami, které se týkají mnoha důležitých 
sfér života a vývoje společnosti. Ve snaze najít možnosti, jak se co nejlépe stávajícím změnám přizpůsobit, je 

3  Výsledky sebeposuzování se často nápadně liší od reálných schopností změřených objektivními testy. V psychologických 
výzkumech osoby, které patřily mezi 25 % nejhorších na základě výsledků testu v oblasti logických či gramatických schopnosti, 
subjektivně hodnotily své schopnosti jako mírně nadprůměrné – a za mírně nadprůměrný považovaly také svůj výkon v daném 
testu. V sociální psychologii se daný jev nazývá Dunning-Krugerův efekt. Výsledky vlastního hodnocení v oblasti finanční 
gramotnosti proto nelze vnímat jako zcela spolehlivé. Více informací viz Kruger et Dunning, 2009.
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možné vidět jako jedno z východisek i občanské vzdělávání, které by umožňovalo jedinci získávat potřebné 
informace k tomu, aby se mohl aktivně podílet na životě společnosti, participovat na rozhodnutích místní 
komunity a její správě, ale i zapojovat se do řízení a ovlivňování jevů na úrovni národní nebo evropské či 
celosvětové. V souladu se strategickými dokumenty lze považovat za hlavní kritérium aktivního občanství 
participaci. Občanské vzdělávání dospělých si klade za cíl vybavit účastníky takovými nástroji, které by jim 
toto umožňovaly.

Cílem je najít takové kompetence, které budou univerzální, vhodné pro všechny občany, nikoli pouze pro 
specialisty, a budou dlouhodobě potřebné. S tímto záměrem Evropská komise stanovila osm klíčových 
schopností (EK, Klíčové schopnosti, 2007), jejichž součástí jsou Sociální a občanské schopnosti. Evropská 
komise si nechala vypracovat studii, která by stanovila indikátory aktivního občanství a občanského vzdělá-
vání (De Weerd et al., 2005), aby bylo možné hodnotit pokrok v této oblasti. Na základě těchto indikátorů 
budeme posuzovat situaci v České republice. Tabulka 1 shrnuje jednotlivé indikátory.

Indikátory aktivního občanství
Dobrovolná činnost v organizaci Organizované aktivity pro komunitu Účast ve volbách

Zapojení se do politické strany Zapojení se do zájmové skupiny Nenásilné formy protestu Zapojení se do 
veřejné debaty
Indikátory občanského vzdělávání
Znalosti Postoje Hodnoty Dovednosti

Znalost pozadí

(souvislostí)

Faktické znalosti

Funkční znalosti

Politická účinnost 
Důvěra v politiku Zájem 
o politiku

Tolerance Nenásilí 
Respektování

právního systému

Respektování lidských 
práv

Kritické čtení Debatní 
dovednosti Dovednosti 
psaní Kritické naslou-
chání Empatie

Sociální dovednosti

Tabulka 1 – indikátory aktivního občanství a občanského vzdělávání.

Kopecký (2010) poukazuje na rozmanitost modelů občanského vzdělávání v různých evropských státech. 
Rozdíly vyplývají z odlišné historie, tradic či různé role státu v občanském vzdělávání. V každém státě se rozvíjí 
takový přístup, který odpovídá kulturní povaze a společenské situaci národa.

2.3.1 Současné občanské vzdělávání
Jedním z výstupů projektu Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti roz-
voje, který byl řešen týmem pracovníků Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
spolu s Fakultou sociálních studií téže univerzity, byla studie Občanské vzdělávání dospělých v České repub-
lice (Hloušková et Pol, 2006) a rovněž publikace „Učíme se po celý život?“ (Rabušicová et Rabušic, 2008), 
jejíž součástí byla také kapitola o občanském vzdělávání (Hloušková et Pol, 2008). Tyto studie zdůrazňují, 
že občanské vzdělávání bývá vnímáno jako součást celoživotního učení a jeho podpora je jasně formulo-
vána v řadě strategických dokumentů. Zpravidla je spojováno s konceptem aktivního občanství, který však 
není jednoznačně vymezen. Za klíčovou charakteristiku se nejčastěji považuje participace na spravování věcí 
veřejných. Z rozsáhlého dotazníkového šetření Vzdělávání dospělých-2005 v rámci tohoto výzkumu vyplývá, že 
vzdělávacích aktivit, které respondenti sami hodnotili jako občanského vzdělávání, se účastnilo pouze 3,5 % 
dospělých. Přibližně stejný počet respondentů se i v budoucnu plánoval občansky vzdělávat, převážná většina 
dospělých však takovou potřebu nemá. Analýza obsahu kurzů v rámci neformálního vzdělávání, kterých se 
respondenti účastnili, naznačila velice slabé pokrytí oblasti občanského vzdělávání.4

Kopecký (2010) v tomto kontextu tvrdí, že větší připravenost a ochotu k občanskému vzdělávání a k politické 
angažovanosti vykazují mladší a vzdělanější lidé. Kromě občanského vzdělávání ve formě kurzů významnou 
roli hraje také informální učení pomocí řešení praktických problémů, v kontaktu s dalšími členy společ-

4 Roli zde může hrát, že téměř 70 % respondentů účastnících se občanského vzdělávání nebylo schopno uvést název kurzu, 
kterého se účastnili a který by bylo možné identifikovat jako kurz občanského vzdělávání.
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nosti. Naučené (ať už formálně, neformálně či informálně) lze dobře využít v jiných oblastech života 
(v profesi či soukromém životě).

Většina účastníků se snaží porozumět dění ve společnosti (82 %), ve volném čase se častěji účastní akcí občan-
ských sdružení oproti ostatním respondentům. 92 % účastníků občanského vzdělávání se v budoucnu neplá-
nuje zapojit do života města či obce, zde se neliší od ostatních respondentů. Hlavního cíle občanského vzdělá-
vání, podpory aktivního občanství, se v současné době nedaří dosahovat.

2.4 Právní gramotnost

Každý právní řád, včetně toho českého, je založen na předpokladu, že jeho adresáti mají povinnost právo 
znát a dodržovat. Pokud by nikdo právní normy nerespektoval, nejednalo by se vůbec o právo. Jelikož ovšem 
ne všichni právo opravdu znají, vychází právo z fikce toho, že neznalost práva neomlouvá (ignoratia iuris non 
excusat), tj. že každý má povinnost právo znát. Této povinnosti občanů ovšem musí odpovídat také povin-
nost společnosti zajistit, aby její členové byli základním způsobem právně gramotní, tj. schopní základním 
způsobem číst a znát právo společnosti, ve které žijí.

Výchozím bodem této části předkládané studie je tedy pojem právní gramotnosti. Jedná se o pojem, který je 
české právní vědě relativně neznámý a podle našich informací se mu nikdo v akademickém prostředí soustavně 
nevěnuje. Nepříliš často se vyskytuje v České republice i mimo oblast právní vědy. Při jeho definování se proto 
inspirujeme dvěma pojmy obsahově souvisejícími. Zaprvé vycházíme z definic gramotnosti, a to jak gra-
motnosti jako takové, tj. schopnosti číst a psát, tak z gramotnosti čtenářské (schopnost a dovednost vnímat psaný 
text, porozumět mu a adekvátně jej interpretovat),5 gramotnosti informační (schopnost rozeznat, kdy jedinec potře-
buje informace, a umět tyto informace vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít)6 nebo gramotnosti finanční (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).7 Právní gramotnost 
tak v sobě zahrnuje nejen základní znalost právních předpisů, ale také schopnost jim správně porozumět 
a náležitě je interpretovat, schopnost rozpoznat, kdy je třeba vyhledat pomoc právního profesionála, tj. práv-
níka, a schopnost získané informace efektivně využít k tomu, aby každý dokázal žít přiměřeně důstojný život.

Druhým inspiračním zdrojem je pojem právního vědomí, což je pojem známý české i světové právní 
vědě, kde byl na poli teorie práva i právní sociologie rozpracován celou řadou autorů (např. prof. M. Večeřa 
z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, německý prof. M. Rehbinder nebo americká profesorka S. Silbey). 
Pro účely této analýzy vycházíme z definice prof. M. Rehbindera, který pojem rozděluje do tří částí, a to na:
1. vědomí toho, co je právem, tj. právní znalosti,
2. vědomí toho, co by právem být mělo, tj. subjektivní mínění o právu, názory na právo, a
3. obecné vědomí toho, že ve společnosti může a zásadně má právo platit, tj. étos práva.

Na základě výše uvedeného považujeme za základní složku právní gramotnosti znalosti práva, tj. znalosti 
platné právní úpravy, a to zejména v těch oblastech práva, které se jedince v dané době nejvíce dotýkají. V pří-
padě cílových skupin projektu se v současnosti jedná zejména o právo občanské, pracovní, správní, trestní, 
ochranu spotřebitele, základní lidská práva a právní aspekty exekučních řízení a jejich vykonávání. Právní zna-
losti ovšem musí být doplněny základními dovednostmi, jakými jsou schopnost číst právní texty a rozumět jim, 
schopnost rozpoznat situaci, kdy je třeba obrátit se na právníka, a schopnost získané právní informace efektivně 
využít. Poslední složkou právní gramotnosti jsou postoje, tj. přesvědčení o tom, že ve společnosti má právo 
platit a že je možné se ho dovolat. Jedná se pochopitelně o složku nejméně snadno měřitelnou i ovlivnitelnou 
učením.8 Tomuto pojetí odpovídají i anglické, resp. americké definice konceptu právní gramotnosti (legal literacy).9

5 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=ctenarska&typ_hledani=prefix
6 http://www.ivig.cz/informacni-gramotnost.html
7 http://www.financnigramotnost.eu/stranka/clanky-a-informace/slovnik-vyrazu/12/
8 Viz např. http://www.johnhoward.ca/document/litcou/english/page06.htm
9 http://www.law.cuny.edu/academics/WritingCenter/students/judicial-rulings.html

17

2 Teoretický úvod



Analýza

3 Současný stav vzdělávání

3.1 Dospělá populace v méně až středně kvalifi kovaných profesích

Vzdělanostní struktura české populace je následující1 (osoby starší 15 let):
  základní vzdělání: 1421 tisíce osob, 15,8 %,
  střední bez maturity: 3180,8 tisíce osob, 35,3 %,
  střední s maturitou: 3049,3 tisíce osob, 33,8 %,
  vysokoškolské: 1351,4 tisíce osob, 15,0 %.

Statistická data týkající se ekonomické aktivity jednotlivých vzdělanostních skupin ukazují výrazné rozdíly 
v úspěšnosti na trhu práce. Míra ekonomické aktivity osob bez vzdělání a se základním vzděláním je pouze 
21,8 %. Oproti tomu míra ekonomické aktivity ve skupinách se středním vzděláním je 65,3 % (bez maturity) 
a 64,4 % (s maturitou), u osob s vysokoškolským vzděláním je tato míra 75,5 %. Je zřejmé, že existuje velká 
skupina osob s velmi nízkým vzděláním, která však není ekonomicky aktivní. Tato skupina, ačkoli by pro ni 
rozvoj sledovaných gramotností byl bezesporu užitečný, však nespadá mezi pracovníky v méně až středně 
kvalifikovaných profesích (MPSV, 2010).

Podle Evropského střediska pro rozvoj odborné přípravy (CEDEFOP, 2008) pracovalo v roce 2006 v Evrop-
ské unii 26 % osob ve vysoce kvalifikovaných profesích, 48 % osob ve středně kvalifikovaných profesích 
a 26 % osob v méně kvalifikovaných profesích. V budoucnu bude poptávka po méně kvalifikovaných profe-
sích klesat, v roce 2020 by měla tato skupina tvořit pouze 18,5 %. Pracující z méně kvalifikovaných profesí 
jsou nejvíce ohroženi budoucími existenčními problémy, zvyšování finanční, právní a občanské gramotnosti 
této skupiny osob je mimořádně důležité.

V nejméně kvalifikovaných profesích (obsluha strojů a zařízení, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci) pra-
covalo v České republice v roce 2010 celkem 975,8 tisíce osob, tedy 20 %.

Na základě statistických dat je zřejmé, že pracovníci v méně až středně kvalifikovaných profesích tvoří velký 
podíl populace, také se jedná o výrazně heterogenní skupinu. Převážná část osob s nejnižším vzděláním však 
do této skupiny nepatří, neboť není ekonomicky aktivní. Je důležité vzdělávat osoby v méně až středně kva-
lifikovaných profesích v oblasti finanční, občanské a právní gramotnosti, neboť jsou oproti osobám v kvalifi-
kovaných profesích více ohroženy ztrátou zaměstnání a s tím spojenými existenčními problémy.

3.1.1 Vzdělávání v rámci odborových svazů
Dospělá populace ve středně a méně kvalifikovaných profesích je velmi různorodou skupinou bez výraz-
ného zájmu o další vzdělávání, proto je velmi těžké ji efektivním způsobem oslovit. Jako vhodná cesta se jeví 
spolupráce se zaměstnavateli prostřednictvím odborových svazů.

Abychom ověřili, zdali je nějaké vzdělávání v odborových svazech zaměstnancům nabízeno, realizovali 
jsme dílčí dotazníkové šetření, jehož cílem bylo u odborových svazů ověřit:
  zdali realizují vzdělávání pro zaměstnance v oblasti finanční, právní nebo občanské gramotnosti,
  zdali realizují vzdělávání zaměřené speciálně na věkovou skupinu starších 50 let,

1  Podle Českého statistického úřadu, data jsou pro 3. čtvrtletí roku 2011. Jednotlivé stupně vzdělání jsou vymezeny podle meto-
diky ISCED 97. Viz http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/



  zdali realizují vzdělávání zaměřené speciálně na zaměstnance v méně až středně kvalifikovaných profesích,
  o jaké další vzdělávání by zaměstnanci měli zájem.

Některé z odborových svazů na otázky neodpověděly ani po opětovném telefonickém kontaktování a zopa-
kování naší prosby. Závěry šetření jsou založeny na odpovědích od osmi odborových svazů, které jsou členy 
Českomoravské konfederace odborových svazů. Je však pravděpodobné, že situace v ostatních svazech 
nebude výrazně odlišná.

Dva z těchto osmi odborových svazů nerealizují vůbec žádné vzdělávání pro zaměstnance, další tři 
odborové svazy realizují pouze školení zaměřená na zákoník práce. Jeden odborový svaz realizuje školení, 
která pokrývají finanční, právní i občanskou gramotnost v dostatečné šíři. Zbylé dva odborové svazy se zamě-
řují především na právní a občanskou gramotnost, například pomocí školení zaměřených na pracovněprávní 
vztahy, kolektivní vyjednávání, sociální zabezpečení a genderovou problematiku. Zjištěné výsledky shrnuje 
následující graf.

Žádná ze vzdělávacích aktivit realizovaná odborovými svazy není navržena speciálně pro starší zaměst-
nance nebo pro zaměstnance z méně až středně kvalifikovaných profesí.

V budoucnu by odborové svazy měly zájem o vzdělávání v následujících oblastech:
  finanční gramotnost (zájem projevila polovina odborových svazů),
  práva jednotlivce v EU,
  pracovněprávní oblast,
  autorské právo,
  lidskoprávní problematika,
  právo a ochrana spotřebitele.

Šetření ukázalo, že odborové svazy dosud nerealizují mnoho vzdělávacích aktivit v oblasti finanční, právní 
a občanské gramotnosti. Přesto je zřetelný zájem o obecné finanční vzdělávání a také o aktivity zaměřené na 
zvýšení právního povědomí, především v oblasti relevantní pro působnost daného svazu.

Graf  1 – počty odborových svazů podle realizovaného vzdělávání ve sledovaných oblastech
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3.1.2 Finanční gramotnost
Národní strategie finančního vzdělávání (MF, 2010) stanovuje jako cílovou skupinu celou populaci České 
republiky. Aby bylo možné toho dosáhnout, vymezuje dvoupilířovou strukturu finančního vzdělávání, 
první pilířem je oblast počátečního vzdělávání a druhým oblast dalšího vzdělávání.

Finanční vzdělávání v počátečním vzdělávání
Strategie implementace finančního vzdělávání do počátečního vzdělávání je určena především dokumen-
tem Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách (MF, MŠMT a MPO, 2007). 
Žáci jako cílová skupina nejsou předmětem analýzy, proto se touto skupinou nebudeme systematicky zabývat. 
Považujeme za vhodné alespoň upozornit na některé příklady kvalitních aktivit v této oblasti.

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity realizovala projekty vzdělávání pedagogů, aby jim 
umožnila rozvíjet finanční gramotnost žáků. Česká národní banka zaštítila vývoj a vydání publikace 
Finanční a ekonomická gramotnost (pro základní školy a víceletá gymnázia). Jedná se o učebnici, která 
pokrývá veškerá relevantní témata. Akreditované kurzy pro pedagogy a lektory nabízí také vzdělávací insti-
tuce COFET. V oblasti neformálního vzdělávání můžeme zmínit portál Rozumíme financím (www.rozu-
mimefinancim.cz), který nabízí ke stažení sborníky aktivit pro rozvoj finanční gramotnosti prostřednictvím 
výchovy ve skautských oddílech. Aktivity lze samozřejmě využít v mnoha jiných oblastech vzdělávání, jak 
neformálního, tak formálního.

Finanční vzdělávání v dalším vzdělávání
Národní strategie finančního vzdělávání přisuzuje roli poskytovatele finančního vzdělávání v dalším 
vzdělávání především soukromému sektoru, zejména profesním sdružením finančních institucí a sdružením 
spotřebitelů. Zároveň v roce 2006 byla zřízena Pracovní skupina pro finanční vzdělávání2 (PSFV), která 
umožňuje efektivnější spolupráci zainteresovaných subjektů – veřejné správy, profesních sdružení finanč-
ních institucí a sdružení spotřebitelů.

V oblasti finančního vzdělávání dospělých je realizováno mnoho dílčích aktivit, avšak dosud nepokrývají 
dostatečně oblast finanční gramotnosti v celé šíři. Současné aktivity se zaměřují především na:
  finanční produkty a služby, pojišťovnictví (především profesní sdružení),
  řešení dluhových potíží (např. občanské poradny).

Dále uvádíme přehled poskytovatelů finančního vzdělávání,3 kteří cílí na širokou veřejnost, a případovou 
studii finančního poradenství poskytovaného v rámci občanských poraden jako příklad úspěšného projektu, 
který odpovídá skutečným potřebám cílové skupiny.

Poskytovatel vzdělávání Tematické zaměření a forma

Asociace českých stavebních 
spořitelen (AČSS)

Problematika stavebního spoření, úvěrů na bydlení; webový portál

Asociace finančních 
zprostředkovatelů a poradců ČR 
(AFIZ)

Vysvětlení pojmu zprostředkovatel finančního produktu; webová 
sekce

Asociace občanských poraden, 
jednotlivé občanské poradny

Dluhové poradenství, spotřebitelské poradenství, finanční 
a rozpočtová problematika; webový portál, informační materiály, 
poradenská činnost

Asociace penzijních fondů ČR
Problematika penzijního spoření a připojištění; webový portál, 
tematické publikace

2 Více informací na http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_finvzd_prac_skupina.html
3  Seznam poskytovatelů je primárně založen na seznamu vybraných aktivit finančního vzdělávání Ministerstva financí ČR, 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_finvzd_projekty.html
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Poskytovatel vzdělávání Tematické zaměření a forma

Portál 
www.bankovnipoplatky.com

Hodnocení retailových bank v ČR, kalkulátor bankovních poplatků; 
webový portál

COFET, a. s.
Mediální, konferenční a vydavatelská činnost ohledně finanční 
gramotnosti

CSR Consult 
(www.abecedafinanci.cz)

Hospodaření v domácnosti, právní minimum; semináře přímo 
v komunitách

Česká asociace pojišťoven

(ČAP)
Problematika pojištění; brožury, kampaně, webový portál 
a interaktivní aplikace

Česká bankovní asociace (ČBA) Bankovnictví, finanční produkty, finanční plánování; webový portál

Česká národní banka (ČNB) Lidé a peníze; stálá expozice a virtuální prohlídka

Česká obchodní inspekce (ČOI) Spotřebitelský úvěr; webový portál

Člověk v tísni Protidluhová kampaň

Ekonomicko-správní fakulta 
Masarykovy univerzity

Osobní finance; publikace, vyučovaný předmět

FinančníVzdělávání.cz 
(společný projekt MFČR 
a finančních asociací)

Finanční vzdělávání zaměřené na celou šíři oblasti; webový portál

Generation Europe, o. s. Spotřebitelské vzdělávání; webový portál

Kancelář finančního arbitra
Bezhotovostní platby, rodinné finance, finanční gramotnost; webová 
poradna, brožury, letáky, cyklus ČT

Krajské centrum vzdělávání 
a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, Plzeň, sady 
5. května 42

Rodinné financování, finanční zajištění pro postproduktivní věk, 
úvěrové produkty; kurzy pro veřejnost

Moře financí 
(www.more- financi.cz)

Online správa osobních financí; webový portál

Multikulturní centrum Praha Finanční vzdělávání cizinců; příručka

OVB Allfinanz, a. s.
Finanční vzdělávání dospělých prostřednictvím jiných institucí (úřady 
práce, zájmová sdružení apod.)

Pireus, s. r. o.
Vzdělávací hra VIRTULIFE s moderátorem pro 12 až 24 účastníků na 
4 hodiny

Poradna při finanční tísni, o. p. s.
Spotřebitelské poradenství, dluhová problematika; 
poradenství, webový portál

Probační a mediační služba České 
republiky

Dluhové poradenství, iniciace platformy Aliance proti dluhům

Sdružení českých spotřebitelů 
(SČS)

Problematika bankovnictví, rodinné finance; e-learningový projekt

Sdružení SPES Dluhová problematika; osobní, internetové i telefonické poradenství

Unie společností finančního zpro-
středkování a poradenství 
(USF ČR)

Finanční zprostředkování a poradenství s důrazem na řešení problé-
mových situací; webový portál, publikace, osvětový seriál Finanční 
plánování 2011

Život 90
Internet pro seniory včetně e-bankingu a funkcí bankomatu; putovní 
karavan

Tabulka 2 – přehled poskytovatelů finančního vzdělávání.
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3.1.3 Případová studie „Dluhové poradenství proti dluhové pasti“
Projekt „Dluhové poradenství proti dluhové pasti“ realizuje Asociace občanských poraden (AOP) pro-
střednictvím zapojených členských poraden kontinuálně od roku 2009. Cílem projektu je zlepšovat finanční 
gramotnost občanů ČR.

V rámci tohoto projektu je nabízeno a poskytováno občanům osobní poradenství v oblasti finanční gramot-
nosti, problematice dluhů, jsou distribuovány letáky projektu, je prováděn sběr statistických údajů relevant-
ních kategorií (exekuce, práva a povinnosti dlužníků, práva a povinnosti věřitelů a další relevantní témata) 
a je zajišťována propagace projektu. Každá z poraden se zavazuje, že během roku bude realizovat neméně 
čtyři přednášky pro veřejnost. Asociace občanských poraden pořádá ve spolupráci s krajskými úřady nej-
méně dvě konference na krajské úrovni. Tyto konference jsou určeny odborné veřejnosti (politikům, pracov-
níkům veřejné správy a poskytovatelům sociálních služeb).

Pro potřeby projektu využívá AOP vlastní informační materiály. Ty jsou ke stažení na http://dluhy.obcan-
skeporadny.cz/index.php/letaky-ke-stazeni.

Dostupnost informací je zajištěna samostatnou částí webových stránek AOP (http://dluhy.obcanskepo-
radny.cz). Zájemce zde najde informace tříděné podle jednotlivých fází zadlužení – tj. situace před vznikem 
dluhu (Musím si půjčit), situace rostoucího zadlužení (Dlužím a půjčuju si) a platební neschopnosti (Jsem 
v dluhové pasti).

Ročně je v projektu zapojeno 20 poraden. V roce 2012 se jedná o občanské poradny působící na území 
hl. m. Prahy a dvanácti krajů České republiky. Konkrétně se jedná o kraje Moravskoslezský, Jihomoravský, 
Jihočeský, Liberecký, Ústecký, Středočeský, Pardubický, Plzeňský, Hradecký, Olomoucký, Zlínský a Vyso-
čina. V současnosti tvoří nejširší poradenskou síť v České republice zaměřenou na poskytování poradenství 
v této oblasti. Projekt je realizován za podpory bank ČSOB a Poštovní spořitelna.

Seznam občanských poraden poskytujících specializované dluhové poradenství v roce 2012:
  OP Bohumín (MS kraj)
  OP Brno (JM kraj)
  OP České Budějovice (JČ kraj)
  OP Jihlava (Kraj Vysočina)
  OP Karviná (MS kraj)
  OP Liberec (Liberecký kraj)
  OP Most (Ústecký kraj)
  OP Nymburk (Středočeský kraj)
  OP Ostrava (MS kraj)
  OP Pardubice (Pardubický kraj)
  OP Praha 1
  OP Praha 2
  OP Praha 3
  OP Praha 12
  OP Rokycany (Plzeňský kraj)
  OP Rumburk (Ústecký kraj)
  OP Rychnov nad Kněžnou (Hradecký kraj)
  OP Šumperk (Olomoucký kraj)
  OP Třebíč (Kraj Vysočina)
  OP Valašské Meziříčí (Zlínský kraj)

Realizace projektu v Občanské poradně Brno
Občanská poradna Brno byla založena v roce 1997 jako samostatné občanské sdružení. Pracovní tým poradny 
tvoří ředitel, tři poradci v pracovním poměru a 8–10 asistentů poradců, kteří v poradně pracují jako dob-
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rovolníci bez nároku na finanční odměnu. Poradna sídlí v centru Brna na adrese Anenská 10. V roce 2011 
se na poradnu obrátilo 2670 lidí. Celkem proběhlo 2891 konzultací, během nichž bylo zodpovězeno 3964 
dotazů.

Občanská poradna Brno je v projektu „Dluhové poradenství proti dluhové pasti“ zapojena nepřetržitě od 
roku 2009. Od června roku 2010 nabídku dluhového poradenství rozšířila díky vlastnímu projektu „Kvalifi-
kované dluhové poradenství“, který byl podpořen z prostředků Operačního programu lidské zdroje a zaměst-
nanost, kde zúročila a rozšířila zkušenosti nabyté z předchozí realizace dluhového poradenství realizovaného 
s podporou AOP. Podobně jako v projektu AOP i zde je hlavní důraz položen na poskytování individuálně 
zaměřeného poradenství lidem, kteří se dostali do situace platební neschopnosti, tj. jsou v úpadku nebo jim 
úpadek hrozí.4 Ročně se na poradnu obrací více než pět stovek lidí v takovéto situaci. Každý, kdo využije 
osobní konzultace, je požádán, aby vyplnil dotazník, který slouží ke sběru statistických dat. Míra zodpovězení 
se u jednotlivých otázek pohybuje mezi 75 a 90 %.

Vedle poradenství se poradna věnuje i přednáškové činnosti v oblasti finanční gramotnosti s tím, že 
se specializuje na cílovou skupinu dětí a mládeže do 26 let. Přednášky probíhají obvykle ve spolupráci se 
školami (např. Gymnázium Křenová, Gymnázium Vídeňská, Střední průmyslová škola chemická, Odborné 
učiliště obchodu a služeb Charbulova), školskými zařízeními (Středisko výchovné péče SVP Help Me) nebo 
s poskytovateli sociálních služeb (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jonáš v Brně-Bystrci, Domy na 
půl cesty pro mládež opouštějící ústavní zařízení, které provozuje Magistrát města Brna). Zájem o přednášky 
zejména ze strany škol v současné době převyšuje kapacitu poradny.

Vzdělávací program pro tuto cílovou skupinu odpovídá jejím potřebám a je zaměřen:
  u nezletilých – na základy finanční gramotnosti (základní pojmy); právní vztahy, které mohou uzavírat 
nezletilí (smluvní podmínky veřejné přepravy, smlouvy s telefonními operátory, nákupy přes internet); 
důsledky neřešení dluhů – způsoby vymáhání dluhů, exekuce;

  u zletilých – vedle základních pojmů finanční gramotnosti především na rozpočtovou rozvahu 
a volbu vhodného úvěru, důsledky neřešení dluhů – způsoby vymáhání dluhů, exekuce.

Cílová skupina dluhového poradenství
V roce 2011 se na Občanskou poradnu Brno obrátilo celkem 507 lidí v situaci, kdy se ocitají v platební 
neschopnosti. Podíl mužů a žen mezi klienty poradny je vyrovnaný, zatímco v jiných poradenských oblas-
tech ženy výrazně převažují. Jako zdroje, z nichž se o službě kvalifikovaného dluhového poradenství dozvě-
děli, jsou nejčastěji uváděni příbuzní a známí. Následují úřady a instituce a internetové stránky poradny. Jen 
minimum klientů uvedlo, že se o službě dověděli z médií. Devět z deseti klientů využívá osobních konzultací. 
Zbývající konzultace pak proběhly telefonicky a prostřednictvím e-mailu. Dvě třetiny klientů služby žijí 
v Brně, zbývající pak v dalších okresech Jihomoravského kraje – zejména v okrese Brno-venkov.

Struktura klientů podle věku
Pokud na strukturu uživatelů služby pohlédneme skrze hledisko jejich věku (respektive věkové kategorie, 
protože uvedení přesného věku uživatelů není pro potřeby poskytování služby vyžadováno), zjistíme, že nej-
častěji zastoupenou věkovou kategorií jsou lidé ve věku 31–40 let. Tato kategorie tvoří plných 25 % celku 
všech uživatelů, kterým byla služba v uvedeném monitorovacím období poskytnuta. Zastoupení dalších věko-
vých kategorií je poměrně vyrovnané. Následuje věková kategorie 41–50 let (20,33 %), 51–60 let (18,26 %) 
a 21–30 let (17,84 %). Výrazně méně je zastoupena věková kategorie 61 a více let (11,2 %).

Struktura uživatelů podle výše měsíčního příjmu
Podíl skupiny s měsíčním příjmem 10 000–20 000 Kč činí 42,32 %, podíl skupiny s příjmem 0–10 000 
tvoří 40,25 %. Skupina osob s podprůměrnými a mírně podprůměrnými příjmy je nečastěji zastoupenou 
skupinou uživatelů služby rozšířené dluhové poradenství.

4 O platební neschopnost se jedná v situaci, kdy má dlužník více (nejméně dva) věřitelů, má peněžité závazky déle než 30 dnů po 
lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit.
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Struktura uživatelů podle zdroje příjmu
Nejčastěji zastoupenou skupinou jsou lidé, kteří mají příjmy ze zaměstnání. Jejich podíl přesahuje polovinu 
všech uživatelů služby rozšířené dluhové poradenství. Hlavní zdroj příjmů čtvrtiny klientů tvoří invalidní 
či starobní důchod. Zbývající klienti své příjmy čerpají především z dávek sociálního zabezpečení (sociální 
dávky, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek) nebo zdroj příjmů neuvedli.

Struktura dluhu, důvody předlužení a preferovaný způsob řešení
Jako nejčastěji uváděný důvod neschopnosti splácet své závazky uvádějí klienti mnoho závazků. Méně často 
pak byla hlavním důvodem ztráta zaměstnání či snížení příjmů, změna rodinných poměrů a nemoc či zdra-
votní omezení. Poměrně vysoké procento (více než čtvrtina) uživatelů uvádí jiný, blíže nespecifikovaný 
důvod – zde se můžeme domnívat, že se jedná například o důsledek některého z druhů závislosti (alkoholis-
mus, gambling, nealkoholové drogy) nebo o nedbalé nakládání s rodinnými financemi, případně o kombinaci 
více faktorů.

Subjektivně vnímaná doba předlužení, tj. doba, od kdy mají uživatelé služby problém dostát svým závazkům 
u věřitelů, nejčastěji překračuje dobu jednoho roku. Tuto dobu uvádí takřka polovina klientů.

Z nabízených řešení situace patří mezi nejčastěji volené způsoby podání insolvenčního návrhu, tj. pokus 
o vyhlášení tzv. osobního bankrotu. Vedle této možnosti volí uživatelé i možnost vyjednávání s věřiteli 
a exekutorem. Postupně roste i poradenství při správě rodinného rozpočtu. Je obvyklé, že uživatel se 
rozhodne využít více možností, aby zvýšil šance na zlepšení finanční situace své domácnosti.

3.1.4 Vzdělávání k právní gramotnosti
Právní vzdělávání této skupiny lidí probíhá zejména v rámci pracovněprávních vztahů, kdy je ze zákona 
zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s podmínkami ochrany zdraví a bezpečnosti práce (zejm. část 
II. a část V. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce). Jedná se tak v prvé řadě o seznámení se základními 
instituty pracovního práva a povinnostmi vyplývajícími z pracovního poměru. Součástí povinného vzdělání 
mohou také být vstupní kurzy zaměřující se na seznámení pracovníků s technickými či právními normami 
důležitými pro jejich činnost. Řada vzdělávacích agentur se zaměřuje na kurzy příznačně nazvané „Právní 
minimum“, které mají za cíl seznámit účastníky se základními právními pojmy a vztahy (například VOX, a. s., 
s kurzem Právní minimum,5 Vzdělávací agentura Unity, s. r. o., se svým kurzem Právo – základy práva v praxi 
aneb právní minimum pro každého,6 MBK Consulting s kurzem Právní minimum pro každého7 a mnohé 
další).

Co se týče kurzů práva, které jsou zaměřeny na konkrétní profesi, zmíníme například kurzy jako Právní 
minimum pro účetní, které pořádá Komora certifikovaných účetních,8 kde se kromě seznámení s obec-
nými právními atributy kurz věnuje právní problematice vzniku a zániku závazků a obligačnímu právu 
obecně.

Další z možností, která ovšem není nutně zaměřena pouze na tuto skupinu, a je tudíž obsažena také v části 
zabývající se cílovou skupinou lidí nad 50 let, jsou rekvalifikační kurzy. Statistiky dokládají, že osoby 
s nízkou nebo střední kvalifikací jsou nezaměstnaností zejména postihovány.9

Přehledný seznam rekvalifikačních kurzů je dostupný například na www.eu-dat.cz. Na této stránce je možné 
vyhledat kurzy z různých odvětví práva; jedná se například o kurzy týkající se osobního bankrotu, reklamač-
ního řízení, insolvenčního práva, ale také obchodního práva či základů práva pro personalisty. Záběr kurzů 
je tedy poměrně široký, otázkou samozřejmě zůstává jejich kvalita, kterou nebylo možné v rámci této studie 

5 http://www.vox.cz
6 http://www.agenturaunity.cz/kurzy-prava.php
7 http://www.mbk.cz/
8 http://www.kcucr.cz
9 http://www.spcr.cz/statistika/nezam_stru.htm
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prověřit. Co se týče lektorů těchto kurzů, bývají jimi právníci, kteří se danou problematikou zabývají.

Odlišnou variantou, která je zaměřena spíše na sociální problematiku, je například projekt Centra sociálních 
služeb Praha,10 které nabízí mimo jiné právní pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní nebo sociální 
situaci. Právní pomoc tohoto centra je bezplatná. Centra sociálních služeb jsou po celé České republice 
(například Brno11 nebo Ostrava12). Velmi zajímavým zdrojem jsou také internetové stránky Ministerstva 
práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz/cs/), kde lze nalézt informace pro občany v různých život-
ních situacích.

V současné finanční situaci je velmi aktuální zabývat se též problematikou nedostatečné finanční gramotnosti, 
která způsobuje pouze prohlubování finančních a následně i sociálních problémů. Dobrým projektem je 
například Poradna při finanční tísni (http://www.financnitisen.cz/), která poskytuje nejen právní rady 
pro ty, kteří se v této nepříjemné situaci ocitnou. Finanční gramotnosti se ovšem věnuje jiná část této studie.

Celkově je tedy možné konstatovat, že jakékoliv hromadné vzdělávání ve formě kurzů probíhá spíše nára-
zově bez znaků periodické pravidelnosti a bez nutného plošného efektu, jak co do oblastního, tak množstev-
ního významu.

3.1.5 Vzdělávání k občanské gramotnosti
Aktuální politické a sociální změny mohou být ze strany osob z méně až středně kvalifikovaných profesí 
vnímány jako ohrožující. Je nezbytné tuto skupinu osob vybavit dostatečnými občanskými kompetencemi, 
aby dokázala probíhajícím změnám porozumět a akceptovat je.

V rámci dotazníkového šetření Vzdělávání dospělých-2005 realizovaného v roce 2005 bylo zjištěno, že pouze 
3,5 % dospělých osob se účastní občanského vzdělávání, srovnatelně velký podíl osob se plánuje občan-
sky vzdělávat v budoucnu. Tematické zaměření navštěvovaných kurzů však zdaleka nepokrývalo celou šíři 
občanské gramotnosti, jednalo se především o oblast práva, politické angažovanosti a životního prostředí 
(Hloušková et Pol, 2008).

Lze vymezit čtyři oblasti, ve kterých v současné době probíhá občanské vzdělávání dospělých:
  Organizace a aktivity zaměřené na občanské vzdělávání dospělých
  Zájmové vzdělávání s přesahem do občanského vzdělávání
  Profesní vzdělávání s přesahem do občanského vzdělávání
  Vzdělávání v rámci státní správy

Tyto čtyři oblasti stručně charakterizujeme a naznačíme jejich silné stránky a limity.

Organizace a aktivity zaměřené na občanské vzdělávání dospělých
Stávající vzdělávací aktivity, které lze považovat za skutečné občanské vzdělávání, lze rozdělit do čtyř oblastí:
  Komunitní aktivity
  Osvětové akce
  Vzdělávací kurzy
  Kurzy zaměřené na rozvoj osobnosti

Jako příklad dobré praxe můžeme uvést komunitní centra, která nabízí komunitě místo pro společné setká-
vání a podporují rozvoj občanské společnosti. Zpravidla realizují různé vzdělávací a výchovné programy, 
nabízí sociální služby a podporují komunitní aktivity občanů. Jednotlivá centra akcentují odlišnou oblast 
aktivit, nelze hovořit o jednotné koncepci.

10  http://www.csspraha.cz/
11  http://www.css.brno.cz/
12  http://www.css-ostrava.cz/
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Zájmové vzdělávání s přesahem do občanského vzdělávání
Aktivity zájmového vzdělávání navštěvuje větší podíl populace oproti stávajícím aktivitám v oblasti 
občanského vzdělávání. Příkladem mohou být osvětové a vzdělávací akce realizované knihovnami. Městská 
knihovna v Praze13 pořádá přednášky na téma „Sociální služby – otloukánek politiků a úředníků“, „Bourání 
státu aneb kam směřují reformy?“ a „Mediální obraz a realita“. Silnou stránkou zájmového vzdělávání je 
vyšší zájem dospělých a možnost dopadu na širokou veřejnost, slabinou naopak nesystematičnost a nahodi-
lost vzhledem k rozvíjení občanské gramotnosti.

Profesní vzdělávání s přesahem do občanského vzdělávání
V České republice působí velké množství společností, které nabízí komerční vzdělávácí kurzy. Největší asociací 
sdružující tyto společnosti je Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR14, o. s. Tato asociace sdružuje více 
než dvě stě organizací, které nabízí profesní vzdělávání. Vzdělávací nabídka těchto organizací cílí do profesní 
roviny, přesto některé kurzy zahrnují také občanský rozměr, například kurzy soft skills. Limitem těchto kurzů je 
finanční náročnost, která je často činí neatraktivní pro cílovou skupinu pracovníků z nižších a středních profesí.

Vzdělávání v rámci státní správy
Státní správa nabízí poměrně širokou paletu vzdělávacích aktivit pro dospělé s občanským rozměrem. S při-
hlédnutím k dané cílové skupině však spatřujeme dvě významná omezení:
   Část kurzů je dostupná pouze pracovníkům, kteří spadají do působnosti konkrétního rezortu

 (vzdělávání v Armádě ČR, v Policii ČR či interní kurzy pro zaměstnance).
  Aktivity zaměřené na veřejnost nelze považovat za systematické rozvíjení občanské gramotnosti, vzdě-
lávací nabídka je zaměřena například na environmentální vzdělávání (Ministerstvo životního prostředí) 
nebo na finanční vzdělávání (Ministerstvo financí).

3.2 Armáda ČR

Podobně jako u jiných kapitol i zde nám rámec daný pro vytvoření analýzy umožnil pouze identifikovat hlavní 
faktory, ovlivňující vzdělávání příslušníků armády. Podrobný obraz může poskytnout až rozsáhlejší studie.

První faktorem je skutečnost, že se česká armáda před několika málo lety profesionalizovala, což znamenalo 
radikální přelom v jejím vývoji – změnilo se její vnitřní fungování, počet vojáků i její úkoly. V současnosti 
má armáda přibližně 22 000 příslušníků. S touto radikální proměnou souvisí i skutečnost, že řada pro-
cesů uvnitř armády stále prochází transformací. Tato okolnost se do určité míry týká i systému vzdělávání 
v armádě.15

Další důležitou okolností ovlivňující cílovou skupinu vojáků je soustavné krácení armádního rozpočtu 
a z toho plynoucí velké tlaky na všechny vojenské zaměstnance. Schválený rozpočet na rok 2012 počítá 
s částkou, která představuje pouze 1,11 % HDP, což je hluboko pod 2 %, k nimž se ČR zavázala v souvislosti 
se vstupem do NATO. Podíl vojenského rozpočtu na HDP od novodobého založení Armády ČR v roce 
1993 navíc rok od roku soustavně klesá.16

Jen zdánlivě nepodstatnou roli hrají pro podmínky vzdělávání příslušníků armády časté změny koncepce 
armády. Značné pochyby o smysluplnosti velkých armádních investic (obrněné transportéry, nadzvukové stí-
hací letouny, transportní letouny atd.) a jimi ventilované pochyby nad směřováním české armády jako takové 
vytvářejí prostředí nedůvěry ve směrování celé armády, s čímž nutně klesá míra identifikace vojáků s jejich 
armádou, a tím i případná motivace ke vzdělávání. Nový trend koncepčního rozvoje by snad měla nastolit 
Bílá kniha o obraně, schválená vládou v roce 2011.

13  www.mlp.cz
14  www.aivd.cz
15  Konzultace s Vladimírem Karaffou, personálním ředitelem MO ČR, 1. 3. 2012.
16  http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/resortni-rozpocet/resortni-rozpocet-5146/
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3.2.1 Vzdělávání v armádě
Armáda ČR má systém vzdělávání, v němž se ovšem nevěnuje žádná systematická pozornost ani jedné ze sle-
dovaných gramotností. Vzdělávání je organizováno v první řadě základním výcvikem podle různé kvalifi-
kace příslušníků armády. Největší část, přibližně polovinu, tvoří vojáci a poddůstojníci, kde je postačujícím 
předpokladem úroveň vzdělání bez maturity. Jejich vzdělávání probíhá v podstatě výhradně v oborech, ve 
kterých pro armádu slouží. Vzdělávání v občanské, právní nebo finanční gramotnosti neprobíhá.

Na dalším stupni je v armádě tzv. sbor praporčíků, tedy jakýsi střední důstojnický sbor. U přísluš-
níků této části armády se předpokládá maturita a dále vedle základního výcviku procházejí celoživotním 
vzděláváním, zaměřeným na jejich konkrétní specializaci, které probíhá zejména na Vojenské akademii ve 
Vyškově. Vzhledem k vyšší úrovni vzdělanosti lze u této skupiny předpokládat také vyšší zájem o vzdělávání 
a motivaci k němu. U sboru praporčíků stejně jako u nejníže postavené skupiny vojáků neprobíhá vzdělávání 
ve sledovaných tématech.

Na nejvyšším stupni se v armádě nachází sbor důstojníků. U této skupiny se předpokládá vysokoškolské 
vzdělání; do hodnosti kapitána postačuje bakalářský, od hodnosti majora je vyžadován magisterský titul. 
Důstojníkům poskytuje další vzdělávání zejména Univerzita obrany v Brně.

Dalším principem pro organizaci vzdělávání je systém řízení kariéry, který je velmi úzce spojen se vzdě-
láváním. Každý kariérní postup je svázán s určitou formou vzdělávání. Zajímavým a do budoucna důle-
žitým nástrojem pro řízení kariéry má být čerstvě spuštěný Interní komunikační portál (www.ikp.army.cz). 
Na tomto interním portálu si může každý příslušník armády najít všechny informace potřebné pro to, aby 
se zorientoval ve své vlastní pozici v rámci armády. Z hlediska dalšího vzdělávání je důležité, že zde probíhá 
anonymní, a přitom veřejnosti nepřístupné diskusní fórum, které umožňuje velkou míru otevřenosti. Každé 
diskusní fórum má navíc svého moderátora, který garantuje správnost odpovědí a úroveň diskuse.

Armáda dále připravuje velký projekt Výchova, který představuje vizi všestranného osobnostního rozvoje 
vojáků. Dosud existuje pouze předběžná představa, jakým způsobem výchovu efektivně realizovat. Uvažuje 
se o začlenění tohoto vzdělávání jednak do základního výcviku, dále se počítá s využitím principu tzv. „leader-
shipu“, založeného na představě, že se každý velitel svým vlastním příkladem podílí na vedení příslušníků 
armády. V neposlední řadě souvisí projekt výchovy také s kulturou celé organizace vojska. Projekt Výchova je 
nicméně zatím nerozpracovaný. Koncepty výchovy a gramotnosti jsou si velmi blízké, protože oba rozvíjejí 
dovednostní i postojovou rovinu osobnosti. Projekt Výchova, za předpokladu, že se bude realizovat, proto 
představuje jedinečnou příležitost pro vzdělávání ve všech sledovaných gramotnostech. Projekt je vnímán 
jako dlouhodobý a naráží mimo jiné na předsudky vůči tomuto směru vzdělávání, dané zejména negativní 
zkušeností z doby před rokem 1989. Předsudky vycházejí z obavy, aby se neorganizovalo novodobé „politické 
školení mužstva“, a zároveň panuje silná pochybnost, zda je vůbec možné dospělého člověka vychovávat.17

V plánu je rovněž kurz přípravy vojáků pro civilní život. V zahraničí je běžné, že vojáci dostanou před 
opuštěním služby u armády až dvouletý přípravný kurz, který je má adaptovat na pracovní podmínky světa 
mimo armádu. Také v rámci tohoto kurzu by mohlo vzdělávání ve zde sledovaných gramotnostech najít 
smysluplné uplatnění.

V rámci armády působí rovněž útvar právní služby, který se zabývá právní stránkou činnosti armády. Jeho 
příslušníky nejsou jen právníci, a proto se armáda zaměřuje také na právní dovzdělávání svých příslušníků 
přiřazených k tomuto útvaru. Armáda disponuje vlastními vzdělávacími zařízeními na úrovní sekundárního 
i terciárního vzdělávání. Konkrétně se jedná o Univerzitu obrany,18 Vojenskou střední a vyšší odbornou školu 
ministerstva obrany v Moravské Třebové19 a Vojenský obor, vyučovaný na FTVS UK.20

17  Konzultace s Vladimírem Karaffou, personálním ředitelem MO ČR, 1. 3. 2012.
18  http://www.vojenskaskola.cz/skola/uo/Stranky/default.aspx 
19  http://www.vsmt.cz/files/aktuality/aktuality.aspx
20  http://www.vojenskyobor.cz/
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Pokud jsou vojáci vybráni k účasti na zahraniční misi, jsou nuceni projít mj. speciálními kurzy, které mají za 
úkol seznámit je s mezinárodním a humanitárním právem. Každý příslušník Armády ČR je povinen znát 
základy mezinárodního práva, ovšem v tomto případě se jedná o jistou formu specializace. Tyto vzdělávací 
kurzy bývají mnohdy pořádány ve spolupráci s organizací Českého červeného kříže. Nejde ovšem o stabilní 
spolupráci, nýbrž pouze o zakázku na základě potřeby armády patřičně proškolit její příslušníky v dané 
oblasti.

Na základě dotazů na zaměstnance Armády České republiky bylo zjištěno, že nelze hovořit o speci-
alizované či plošném rozvíjení právní gramotnosti. Zaměstnanci armády navštěvují kurzy, které se týkají 
konkrétních norem. Vedle výše zmíněných se jedná například o koncept RoE, tedy Rules of  Engagement, 
kde jsou seznamováni s právní rovinou vedení boje, tedy také se zásadami vyplývajícími z mezinárodního 
práva veřejného. Jedná se zejména o zásady vedení boje, povolení útoku, možnosti zabít útočníka, sebeo-
brany a podobně.

Politický extremismus
Specifické a citlivé téma pro všechny ozbrojené složky státu a pro armádu zvláště je téma extremismu, 
zejména pravicového. Téma se dostalo před několika lety do popředí zájmu po odhalení několika sympa-
tizantů neonacismu v řadách armády, kteří se k němu hlásí formou různých symbolů. Vážnější byl případ, 
kdy příslušník armády vycvičený ve speciálních bojových technikách tyto techniky posléze učil příslušníky 
neonacistických skupin.21 Na toto téma vznikla v roce 2010 odborná studie (Mareš, Smolík et Vejvodová, 
2010), která tuto problematiku popisuje detailně. Tento problém je však třeba vnímat do velké míry jako 
očekávatelný, protože příslušníci české armády se ve velké míře zapojují do bojových operací v rámci zahra-
ničních misí, kde se dostávají do vyhrocených situací, které mohou výrazně měnit jejich hodnotový žebříček.

Armáda se problému snaží čelit jakýmsi pokusem o vzdělávání v podobě brožury o politickém extremis-
mu;22 na půdě vojska zároveň působí Systém sledování sociálně nežádoucích jevů, který registruje všechny 
možné problémy od drog, alkoholu až po nezdravé prostředí v kolektivech. Systém je vyhodnocován komisí, 
která se pravidelně schází a jejímiž členy jsou zástupci z celého resortu. Dalším opatřením je novela zákona, 
podle kterého nesmí být do řad vojska přijat uchazeč hlásící se k extremistickému politickému hnutí. V praxi 
se ovšem jedná spíše o čestné prohlášení, opatření není spojeno s nějakou metodikou hodnocení uchazečo-
vých postojů. Zdá se však, že počet případů, kdy se prokáže vazba vojáka na neonacistickou scénu, je zatím 
malý a jedná se o jednotlivce.23

3.2.2 Příležitosti
Z hlediska finanční gramotnosti potvrdila schůzka s představiteli Armády ČR, že za ohroženou skupinu lze 
považovat vojáky účastnící se zahraničních bojových misí. Účast je spojena s citelným zvýšením příjmů, kdy 
si vojáci za relativně krátkou dobu mise vydělají násobek obvyklého platu, což po návratu z mimořádné 
situace mise do běžného režimu doma představuje rizikovou situaci. Nicméně Armáda ČR zatím nezazna-
menala výrazný nárůst osobních bankrotů, který by přesahoval počet osobních bankrotů v běžné populaci.24

S již zmíněnou profesionalizací armády došlo ke snížení počtu jejích příslušníků a vzrůstu významu jednot-
livých specializovaných složek. Za dané situace je ovšem logické, že se hlavní část armády často využívá při 
pomoci při živelních katastrofách a následné obnově. Je proto přirozené a žádoucí, aby byla při vzdělávání 
příslušníků armády ČR zohledněna potřeba upevnění znalosti základního právního minima, potřebného pro 
případnou pomoc a kontakt s civilním obyvatelstvem a jeho majetkem.

21   http://zpravy.idnes.cz/do-ceske-armady-pronikli-neonaciste-dbg-/domaci.aspx?c=A071129_210534_domaci_ost
http://ihned.cz/c4-10070940-19471900-002100_d-sluzba-v-armade-pritahuje-extremisty

22   http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministerstvo-obrany-predstavilo-priruckupro-boj-proti-
-extremismu-v-armade-61465/

23  Konzultace s Vladimírem Karaffou, personálním ředitelem MO ČR, 1. 3. 2012.
24  Konzultace s Vladimírem Karaffou, personálním ředitelem MO ČR, 1. 3. 2012.
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Vzhledem k narůstající provázanosti mezinárodní spolupráce nejenom v civilní oblasti by bylo velmi pří-
hodné zaměřit se na rozvoj vzdělávání vojáků v oblastech mezinárodního a humanitárního práva, a to 
zejména u specializovaných jednotek.

Inspirativní projekty nabízí například Člověk v tísni či jiné neziskové organizace, které by v budoucnu 
mohly být více nápomocny kupříkladu při sdílení informací ze zahraničí a předávání svých zkušeností pro-
střednictvím školení. Příslušníci Armády ČR by se obecně měli učit základy práva na konkrétních typických 
případech, které s velkou pravděpodobností budou řešit v praxi a které by měli být schopni správně vyhod-
notit z právního hlediska. Kdy mohou např. zabavit civilní majetek, kdy přikázat nezletilému občanovi, aby 
během povodně nosil pytle s pískem, kdy mohou odmítnout příkaz svého nadřízeného. Jejich školení by 
měla spočívat v analyzování takovýchto případů.

Co se týče zahraničních zkušeností, na které by bylo možné navázat, odkazujeme například na projekty pořá-
dané organizací Office for Democratic Institutions and Human Rights, které jsou zaměřeny na tematiku lid-
ských práv a šíření znalostí o nich mj. také v armádě. Inspirací mohou být též co do používané metodologie.

Doplňme ještě jednu z forem právní pomoci, kterou je například The Royal British Legion, organizace, která 
pomáhá příslušníkům armády a členům jejich rodin, a to při různých životních situacích včetně těch právních. 
Zde je však nutné upozornit, že nelze vždy ztotožnit pomoc v právní záležitosti se zvýšením právní gramotnosti.

3.2.3 Realizace vzdělávání
Příležitostí, jak realizovat vzdělávání ve sledovaných třech gramotnostech, se nabízí hned několik a na 
několika různých úrovních. Jednu představuje možnost vytvořit speciální „občanský“, „právní“ nebo 
„finanční“ modul pro základní přijímací kurz, který díky své délce tři měsíců a díky tomu, že je povinný, 
skýtá příležitost k podstatnému zásahu cílové skupiny příslušníků armády. Velkou příležitost představuje 
projekt Výchova, který je ve svých cílech blízký i vzdělávání ve zde sledovaných gramotnostech, protože chce 
působit dlouhodobě a na celkové chování vojáků. Stejnou příležitost představuje Interní komunikační 
portál, který by formou diskusních fór mohl poskytovat vojákům podporu v citlivých otázkách právní, 
občanské nebo finanční problematiky.

Využití těchto příležitostí se však neobejde bez přímé institucionální spolupráce s Armádou ČR nebo s MO ČR. 
Nezávislé externí působení do řad vojáků je v podstatě vyloučeno. Taková spolupráce však nutně předpokládá 
dohodu na potřebách příslušné části vedení resortu a dobré sladění zájmů. Je zřejmé, že takový proces může 
déle trvat, nicméně skýtá skutečně dlouhodobou a udržitelnou příležitost pro vzdělávání této cílové skupiny.

3.3 Vzdělávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody

3.3.1 Právní ukotvení
Výchovou ve věznicích se zabývá odborná věda penitenciaristika,25 která vnímá vzdělávání osob ve 
výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) jako důležitý prostředek práce s vězněm, přispívající k humani-
zaci vězeňství a k umožnění opětovného zařazení propuštěného vězně do společnosti.

Vzdělávání odsouzených je právně zakotveno v zákoně o výkonu trestu,26 který stanoví Vězeňské službě 
České republiky (VS) vytváření podmínek pro to, aby odsouzení mohli získat a zvyšovat si svoji kvalifikaci 

25   Penitenciární nauka (z lat. paenitentia – náprava) je nauka o výkonu a účinnosti trestu odnětí svobody z hlediska obecných 
a zvláštních podmínek, a zejména použitých metod, forem a prostředků nápravněvýchovné činnosti podle stupně dosažené 
nápravy u jednotlivých kategorií odsouzených. Vychází z poznatků vědních oborů aplikovaných na podmínky vězeňství, přede-
vším z penitenciární psychologie, pedagogiky, sociologie a práva.

26   Zákon č. 169/1999 Sb, § 34 Vzdělávání odsouzených, který definuje možnost osobám ve VTOS účastnit se formálních a 
neformálních forem vzdělávání.
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a rozšiřovat si svoji všeobecnou informovanost. Cílem vzdělávání ve věznicích je především poskytnout 
v dané chvíli izolované skupině lidí znalosti a dovednosti, jež jim po návratu do společnosti mohou pomoci 
v zapojení do běžného života. Vzdělávací program navržený individuálně pro osobu ve VTOS je součástí 
celkového Programu zacházení s odsouzeným.

Program zacházení (dříve resocializační programy) je základním prvkem cíleného a komplexního působení 
na odsouzeného k dosažení účelu výkonu trestu, a to od nástupu do VTOS až po jeho ukončení. Vymezuje 
okruh konkrétních činností, kterých je odsouzený povinen se zúčastnit nebo které může vykonávat. Pro-
gram se zpracovává na základě komplexní zprávy o odsouzeném, která je výsledkem sociálního, psycholo-
gického, pedagogického a lékařského posouzení, popřípadě veškerých dostupných materiálů o odsouzeném 
s přihlédnutím k jeho osobnosti, délce trestu a příčinám jeho trestné činnosti (Součková, 2010).

Program zacházení zpracovává speciální pedagog věznice a člení se na tyto aktivity: pracovní, vzdělávací, 
speciálně výchovné, zájmové a extramurální (oblast utváření vnějších vztahů). Program je vymezen na 
základě nabídky (možnostmi) věznice a vlastním zájmem odsouzeného. Obsahuje konkrétně formulovaný 
cíl působení na odsouzeného, metody zacházení s odsouzeným, směřující k dosažení cíle. Součástí pro-
gramu je určení způsobu zaměstnávání odsouzeného, jeho účasti na pracovní terapii, vzdělávání anebo jiné 
náhradní činnosti, směřující k vytvoření předpokladů pro jeho samostatný způsob života. Výběr programu 
stvrdí odsouzený svým podpisem.

Program zacházení je ze zákona založen na dobrovolnosti. Pokud se odsouzený nehodlá účastnit žádného 
vzdělávání, je pro něj navržen tzv. minimální program zacházení, který definuje jen nejnutnější úkony, na kte-
rých se odsouzený musí ve výkonu trestu podílet (úklid, zajištění hygieny aj.)

3.3.2 Statistická data
Následující tabulka ukazuje současné počty osob ve VTOS.

ODSOUZENÍ

S dohledem S dozorem S ostrahou
Se zvýšenou 
ostrahou

Mladiství
Celkem 
odsouzení

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž

661 63 8 083 864 9 626 421 1 172 27 167 9
19 
709

1 384

724 8 947 10 047 1 199 176 21 093
Tabulka 3 – stavy vězňů v ČR k 28. 2. 2012 podle pohlaví a charakteru vězení, zdroj VS ČR
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Další tabulka ukazuje počty odsouzených podle délky uloženého trestu. Pro potřeby a efektivitu zamýšle-
ného vzdělávání je důležité se zaměřit primárně na osoby, kterým se blíží propuštění z výkonu trestu maxi-
málně do jednoho a půl roku od doby školení. V tabulce vyznačeny červeně.

Délka uloženého trestu
Stav ke 31. 12. 2011

Muži Ženy Celkem
Do 3 měsíců 293 26 319
3–6 měsíců 1 544 149 1 693
6–9 měsíců 1 474 147 1 621
9–12 měsíců 3 073 236 3 309
1–2 roky 4 727 286 5 013
2–3 roky 2 568 169 2 737
3–5 let 2 125 111 2 236
5–7 let 1 044 49 1 093
7–10 let 1 163 60 1 223
10–15 let 936 62 998
Nad 15 let 249 10 259
Doživotí 38 2 40
Tabulka 4 – počty odsouzených podle délky uloženého trestu. Zdroj: Statistická ročenka Vězeňské 
služby České republiky (2011)

V České republice se v současnosti nachází 36 věznic, z toho 10 vazebních a dva detenční ústavy.27 Pro 
záměry projektu je potřeba se zaměřit jen na 36 věznic. Ve vazebních věznicích nejsou vytvořeny podmínky 
pro úspěšnou realizaci zamýšleného projektu.28

27   Zabezpečovací detence je nový typ ochranného opatření pro pachatele závažné trestné činnosti. Je určeno pro osoby s vysokou 
mírou nebezpečnosti pro společnost, kdy jejich duševní stav trvale i dočasně způsobuje, že se závažné trestné činnosti dopou-
štějí. V těchto případech není téměř žádná nebo jen velmi malá pravděpodobnost účinnosti běžných programů zacházení ve 
výkonu trestu.

28  Konzultace s plk. PhDr. Martinem Kocandou, vrchním ředitelem VS pro vzdělávání, 28. 2. 2012.

Obr. 2 – geografické rozložení vězeňských zařízení. Zdroj: VS ČR, 2012
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3.3.3 Současná praxe vzdělávání osob ve vtOS
Vzdělávací a zájmové aktivity Programů zacházení se výrazně liší v každé z 36 věznic v ČR. Přímou práci 
s odsouzenými realizují ve VTOS především následující specialisté: speciální pedagog, psycholog, sociální 
pracovník, vychovatel a pedagog volného času. „Speciální pedagog je koordinačním a stmelujícím prvkem 
činnosti pracovního týmu specialistů na oddělení výkonu trestu odnětí svobody. Je řízen vedoucím oddělení 
výkonu trestu“ (Novotná, 2008).

Jak bylo poznamenáno výše, Program zacházení vychází z principu dobrovolnosti. Je tedy nutné 
postavit vzdělávací nabídku tak, aby osoby ve VTOS byly motivovány se akcí zúčastnit ve svých chvílích 
volna. Dle případové studie Kučerové (2011) z věznice v Kuřimi má 60 % osob ve VTOS zájem o další stu-
dium. 77 % udává, že vzdělání je pro ně hodnotou. Byť se jedná o sondu do jedné z věznic, lze očekávat 
podobné postoje vězňů i v dalších věznicích. Tato čísla naznačují, že o navrhované vzdělávací programy by 
byl ze strany cílové skupiny zájem. Především v oblasti finanční gramotnosti lze očekávat velkou motivaci, 
neboť velké procento odsouzených se ocitá v situaci předlužení či hmotné nouze, která zpětně vede k reci-
divitě dříve trestaných. „V průzkumu v takzvaném Projektu Šance z let 2004 až 2008 uvedlo 94 procent dotázaných 
vězňů, že někomu dluží. V průměru to bylo 100 až 200 tisíc korun.“ 29

„U osob již dříve trestaných jsou rizika spojená s předlužením ještě mnohem vyšší. Opakované páchání trestných činů se odráží 
ve vysokém počtu uvězněných osob, jejichž perspektiva začlenit se zpět do společnosti je velmi nízká.“ 30

Stejnou tendenci zaměřit se na rozvoj finanční gramotnosti a tím předcházet recidivitě odsouzených lze 
najít ve vládou schváleném dokumentu Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015.31 

Strategie přímo definuje zapojení Ministerstva školství při plnění úkolu „oslabování rizikových fak-
torů, které přispívají k výskytu delikventního jednání“ (str. 14).

Obecně je možné vzdělávací nabídku rozdělit do tří následujících skupin celoživotního vzdělávání.

Profesní vzdělávání
Formální vzdělávání: zajišťují zpravidla odloučená pracoviště středního odborného učiliště, zvaná 
školská vzdělávací střediska (ŠVS), jejichž prostřednictvím se zajišťuje vzdělávání. ŠVS jsou zřízena 
ve věznicích Opava, Pardubice, Plzeň, Rýnovice, Světlá nad Sázavou, Valdice a Všehrdy. Výchovně-vzdě-
lávací činnost SOU zajišťují pedagogičtí pracovníci s odpovídající kvalifikací dle zákona. Ve věznicích, 
v nichž nejsou zřízena odloučená pracoviště SOU, zajišťuje vzdělávání odsouzených oddělení výkonu 
trestu. Vzdělávání se zaměřuje na získání osvědčení o dokončení rekvalifikačního kurzu (zámečník, elek-
trotechnik, malíř, práce s motorovou pilou a křovinořezem apod.), popřípadě o dokončení základního či 
středoškolského vzdělání.

Neformální vzdělávání: jednotlivé nabízené programy v rámci neformálního vzdělávání se zaměřují pře-
devším na rozšíření znalostí v dílčích oblastech nebo předmětech (např. historie, přírodovědy, biologie, 
zeměpisu, informatiky, jazykové vzdělávání aj.).

Protože profesní vzdělávání nespadá do oblasti zájmu předkládané analýzy, autoři nebudou tuto podkapitolu 
hlouběji popisovat.

Zájmové vzdělávání
Každá z věznic v České republice dále nabízí pestrou škálu zájmového vzdělávání, které má za účel 
především rozvíjet efektivní a smysluplné trávení volného času během výkonu trestu. Mezi tradiční oblasti 
zájmového vzdělávání patří využívání knihoven, videoték a fonoték. Z kurzů pak například akvaristika, tera-

29   Konzultace s Mgr. Pavlem Šternem, ředitelem Probační a mediační služby, 1. 3. 2012, 
https://www.pmscr. cz/aktuality/veznice-jsou-tak-plne-kvuli-dluhum

30   Základní prohlášení Aliance proti dluhům, http://www.mvcr.cz/clanek/tiskova-zprava-aliance-protidluhum.aspx
31  Schváleno vládou ČR 14. 12. 2011, http://www.mvcr.cz/clanek/programy-prevence-kriminality.aspx
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ristika, dopravní kroužek, světové zajímavosti, kreativní psaní, zahradnictví, železniční modelářství, hudební 
výchova, divadelní kroužek, výtvarné dílny, biblické a náboženské kroužky a další.

Navrhované aktivity v projektu by mohly spadat do agendy zájmového vzdělávání, řešitelé předkládané 
analýzy se však domnívají, že je potřeba rozvíjet především třetí pilíř celoživotního učení, kterým je občanské 
vzdělávání. Navrhujeme tedy, aby témata finanční gramotnosti, občanskoprávní gramotnosti a aktivního 
občanství byla prezentována Vězeňské službě jako vzdělávání občanské.

Občanské vzdělávání
Programy zaměřené na různé aspekty občanského vzdělávání můžeme najít ve většině věznic. Svou četností 
jsou vždy až za profesním a zájmovým vzděláváním, nicméně lze stavět na dílčích zkušenostech jednotlivých 
programů.

Pro ucelený přehled přinášíme tabulku, kde shrnujeme programy v jednotlivých věznicích spadající do oblasti 
občanského vzdělávání, s přihlédnutím ke sledovaným tématům analýzy (www.vscr.cz/oj/; Součková, 2010).

Věznice Nabídka občanského vzdělávání

Věznice Světlá nad 
Sázavou

  Kurz praktické rodinné školy, který je pololetní a jeho kapacita je maximálně 
16 odsouzených. Mezi vyučovací předměty patří: český jazyk, matematika, 
základy společenských věd, občanská výchova, základy obsluhy počítače, 
ruční práce a šití, příprava pokrmů, zdravotně kosmetická péče.

  kurz právního minima – ve spolupráci s právničkou, jedna hodina týdně

  kurz právního minima pro cizince

Vazební věznice 
a ústav pro výkon 
zabezpečovací detence 
Brno

  občanské minimum

  sociální minimum

  sociálněprávní poradenství (utváření pozitivních sociálních vztahů k civilní 
společnosti, aktivní příprava na civilní život a postpenitenciární péči aj.)

Věznice Příbram
  rozšiřování znalostí v oblasti společenských věd (společenského jednání 
a chování, občanská výchova, historické a přírodní zajímavosti ČR, 
poznávání kulturních odlišností a první pomoc)

Věznice Nové Sedlo   význam společenského chování

Vazební věznice 
Olomouc

  vzdělávací cyklus Evropan

  trestný čin a přestupek očima občana

  sociální komunikace

  základy etiky a etikety

Věznice Heřmanice

  sociálněprávní poradenství

  vzdělávací kurzy v oblasti sociálněprávní a občanské

  Kurz právní minimum, cílem tohoto právního bloku je zprostředkovat 
základní orientaci v právním systému ČR a vytipovaných základních 
právních odvětvích se zaměřením na praktické uplatnění poznatků v běžném 
občanském životě. Vzdělávací oblasti jsou základy práva, občanské právo, 
rodinné právo, pracovní právo a správní právo.

Věznice Karviná
  rozvoj zejména sociálních dovedností

  rozšiřování právního vědomí a zvládání stresu

Věznice Vinařice   kurz občanské nauky

Věznice Oráčov   základy sociálního práva

Věznice Opava   praktická rodinná škola

Tabulka 5 – nabídka občanského vzdělávání v jednotlivých věznicích
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Přehledná tabulka ukazuje možnost využívat dosavadních školitelů v tématech především občanskopráv-
ního poradenství. S přihlédnutím k důležitosti osvěty proti předlužování jsou témata finanční gramotnosti 
zastoupena poměrně mizivě.

Zde je třeba upozornit na projekt Probační a mediační služby (PMS), který se připravuje ve spolupráci 
s Vězeňskou službou a Aliancí proti dluhům. Projekt se v nejbližší budoucnosti zaměří na koncepční rozvoj 
finanční gramotnosti a konkrétní nápravné kroky pro předlužené osoby ve VTOS.32

Je zde možnost sladění obou projektů, aby nedocházelo k duplikaci nabízených programů a vynaložené 
finanční prostředky se využily efektivně s možností dlouhodobého efektu a udržitelnosti.

3.3.4 Realizace vzdělávání
Všichni z oslovených aktérů33 na poli vzdělávání osob ve VTOS se shodli, že o takto zamýšlený projekt MŠMT 
by měli odsouzení velký zájem a že všeobecně reaguje na vysokou míru potřebnosti. Kriticky zhodnotili některé 
aspekty navrhovaného projektu a přednesli konstruktivní návrhy, které shrnujeme v následujícím přehledu.

RIZIKA REALIZACE:
  příliš vysoká čísla podpořených osob,
  vzdělávání je dobrovolné, VS nemůže do projektu odsouzené nutit,
  kolize navrhovaného školení s již plánovanými a připravovanými projekty VS a PMS – nekoncepční vyna-
ložení finančních prostředků a ztráta motivace cílové skupiny,

  organizační zátěž na chod věznic (dozorci, kteří dovedou odsouzené na školení a budou je po celou dobu 
střežit, tak budou zároveň chybět někde jinde),

  chod věznic je příliš limitován přísným programem,
  rozdílné kognitivní schopnosti vězňů (od nedokončené ZŠ po absolventy VŠ).

PŘÍLEŽITOSTI:
  napojení na připravovaný projekt rozvoje finanční gramotnosti PMS,
  napojení na Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015,
  rozvoj interních zaměstnanců věznic a možnost finančního ohodnocení jejich práce nad rámec úvazku,
  možnost zapojit do realizace existující síť sedmi Školských vzdělávacích středisek,
  možnost využít Institut vzdělávání vězeňské služby34 a školicí středisko IVVS ve Stráži pod Ralskem.

NÁVRHY:
  žadatel o projekt by měl již v přihlášce deklarovat partnerskou spolupráci s Vězeňskou službou, popří-
padě s PMS a vysokou fundovanost a zkušenost v problematice vzdělávání osob ve VTOS,

  pro zajištění udržitelnosti využít jako školitele interní zaměstnance věznic s lektorskou zkušeností 
s touto cílovou skupinou – z každé věznice vyškolit odpovídající počet 3–4 lektorů z řad pracovníků zabý-
vajících se Programem zacházení (podle velikosti věznice),

  v závislosti na době realizace odhadnout číslo podpořených osob realisticky maximálně na 1/3 všech 
odsouzených, co odpovídá maximálně asi 7 000 osob,

  nekategorizovat cílovou skupinu podle kategorie dohled, dozor a ostraha; zaměřit se především na osoby, 
kterým se blíží termín propuštění z výkonu trestu,

  diverzifikovat nabízené vzdělávací programy podle kognitivních schopností (rozdělit minimálně na tři 
úrovně: ZŠ, SŠ a VŠ úroveň),

  neplánovat jeden školicí blok delší než 2 hodiny,
  zapojit všech 36 věznic v ČR,

32   Konzultace s plk. PhDr. Martinem Kocandou, vrchním ředitelem VS pro vzdělávání, 28. 2. 2012; konzultace s Mgr. Pavlem 
Šternem, ředitelem Probační a mediační služby, 1. 3. 2012.

33   Plk. PhDr. Martin Kocanda, vrchní ředitel VS pro vzdělávání, Mgr. Pavel Štern, ředitel Probační a mediační služby, PhDr. 
Miloslav Jůzl, Ph.D. – penitenciarista, zástupce vedoucího Ústavu sociální pedagogiky Institutu mezioborových studií.

34  http://www.ivvs.cz/
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  využití velkého zájmu odsouzených o IT a vytvoření jednoduchých podpůrných programů pro PC na 
daná témata,

  podpořit efekt školení vydáním jednoduché shrnující brožury, která se bude rozdávat odsouzeným 
a zůstane též jako součást vězeňské knihovny.

3.4 Policie ČR

3.4.1 Popis cílové skupiny
Sbor Policie ČR čítá přibližně 40 000 příslušníků. Jedná se o obrovskou organizaci s velmi zaběhanými pořádky 
a strukturami, sahajícími svými kořeny hluboko do minulosti; v některých strukturách a postupech můžeme ještě 
rozpoznat policii před rokem 1918. Jakékoli rozsáhle zaměřené vzdělávání musí proto přirozeně počítat s velkou 
institucionální „houževnatostí“ v recepci jakýchkoli novinek a vzdělávání. Jak se píše v reformě Policie ČR z roku 
2009, lze výchozí situaci policistů, kteří by měli být osloveni vzděláváním, charakterizovat takto: „problémů bylo 
před nastartováním Reformy mnoho, a to ještě nebyl zmíněn ten nejzávažnější – chování samotných policistů, 
které je veřejností mnohdy vnímáno jako příliš uzavřené, nedostatečně vstřícné, někdy až arogantní. U služebně 
mladších policistů mohou být na vině zejména malé profesní zkušenosti a z toho plynoucí nejistota v kontaktu 
s občanem, kdy právě tuto nejistotu mohou policisté zakrývat příliš autoritativním až arogantním stylem komu-
nikace. Také se u nich občas projevují nedostatečné komunikační schopnosti, kdy reagují pod vlivem emocí a ne 
vždy dodržují služební postup. U služebně starších policistů se naopak jedná zejména o riziko související se syn-
dromem vyhoření a se sklonem k pasivitě až apatii, což se také negativně promítá v přímém kontaktu s občany. 
Změnit myšlení a chování lidí je jedním z nejtěžších manažerských úkolů, ale vedení policie ho vnímá jako velice 
zásadní a nutnou změnu, a proto je jedním z hlavních cílů Reformy“ (MV, 2009, str. 8).

Zároveň však, a můžeme se při tom opřít opět o reformu Policie ČR z roku 2009, se má vzdělávání stát jedním 
z pilířů moderní české policie: „Velmi důležitou oblastí, které se policie věnuje již několik let a stále je její pri-
oritou, je péče o policisty a občanské zaměstnance po stránce zvyšování jejich kvalifikace, ale třeba i duševní 
hygieny. Základním pilířem v oblasti péče o policisty je vzdělávání, které je považováno za klíč k profesiona-
litě a které je současně i jedním z 10 pilířů Reformy. Vzděláním je myšleno jak vstupní (počáteční základní 
odborná příprava pro policisty), tak i celoživotní. Každý policista musí získat takové dovednosti a znalosti, 
jaké přesně potřebuje ke své práci“ (MV, 2009, str. 16).

3.4.2 Příprava policistů
Republiková policie se rozděluje na dvě základní skupiny, dopravní a pořádkovou. Každá je připravována 
na jiné právní prostředí. Dopravní policisté jsou seznamováni spíše s dopravními a správními předpisy, 
zatímco příslušníci pořádkových útvarů naopak s trestněprávní a přestupkovou problematikou.

Městská policie je ve své činnosti vázána zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v jehož rámci jsou Minis-
terstvem vnitra stanovovány zkušební otázky pro uchazeče a jejich veřejná dostupnost je zajišťována prostřed-
nictvím stránek ministerstva. Po nástupu jsou obecní policisté nuceni skládat zkoušky před zkušební komisí 
opětovně každé tři roky. Zkoušce předchází pětiměsíční nebo sedmidenní vzdělávací kurz. Jeho délka závisí na 
skutečnosti, zda se jedná o nově nastupujícího, nebo stávajícího člena městské policie. Členy zkušební komise, 
která vyhodnocuje dostatečnost úrovně znalostí uchazečů o místo u obecní policie, vybírá Ministerstvo vnitra. 
Mnohdy se jedná právě o příslušníky Policie ČR z vyšších funkcí, v Praze tedy často z řad policejního prezidia.

Kromě těchto pravidelných zkoušek a jim předcházejícího vzdělávání, které v sobě zahrnuje příslušnou právní 
část, se pořádají také nepravidelné vzdělávací kurzy, iniciované jednotlivými útvary, které rovněž podle svých 
potřeb určují zaměření jednotlivých výukových bloků. Výuka městských strážníků je obvykle zajišťována vlast-
ními personálními zdroji, pouze v nutných případech je dohodnut odborný externista. V rámci koordinace 
a spolupráce jsou relevantní oblasti právního vzdělávání organizovány společně s Policií ČR a Hasiči. Vzdělá-
vání v rámci městských policií působících na území tří největších měst republiky je velmi podobné.
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Vzdělávací instituce se dělí podle zakončení vzdělávání. Jedná se v první řadě o klasickou veřejnou vyso-
kou školu v podobě policejní akademie, která ovšem kromě policejních příslušníků bezpečnostních sborů 
vzdělává také civilní zaměstnance. Dále pak o vyšší policejní školy (Jihlava, Brno, Holešov, Praha-Hrdlořezy, 
Pardubice) a Školské účelové zařízení v Praze-Ruzyni, které poskytují základní výcvik ve schopnostech 
a znalostech nezbytných pro policisty. Tento trénink trvá v zásadě jeden rok a je k němu nezbytná maturita 
(nikoli výuční list). V rámci vzdělávání probíhají školení i pro stávající příslušníky policie ČR. Výuka práva 
ovšem není nikterak systemizována, tedy nedochází k žádné periodické aktualizaci znalostí právních norem 
u příslušníků Policie ČR.

Pohledem do vzdělávacích programů středních policejních škol nebo Policejní akademie můžeme zjistit 
poměrně malé zastoupení zde sledovaných témat. Společenské vědy, pod které sledované gramotnosti spa-
dají, hrají pouze okrajovou roli. Hlavní těžiště vzdělávání leží ve znalostní rovině v řadě dílčích speciálních 
oborů. Přitom však „běžná denní praxe … ukazuje, že existují i profesní selhání policistů, která nemají příčinu 
v nízké vycvičenosti, ale souvisí zejména s nedostatečnou úrovní rozvoje jejich osobnosti“ (Kovařík, 2003).

Od devadesátých let existovaly snahy inspirovat se zahraničními modely vzdělávání, které pojímají policistu 
více z hlediska jeho role ve společnosti. Jedním z takových je kanadský model:

„Při přípravě policistů pro výkon základních funkcí dosáhl s ohledem na praktické stránky profesní přípravy 
obdivuhodných výsledků kanadský vzdělávací systém. S oporou dlouholetých zkušeností uskutečňují kanad-
ští instruktoři výcvik policistů v řadě zemí světa. Kanadský „systémový přístup k výcviku“ je založen na 
behaviorálním učení B. F. Skinnera a má velmi silné stránky v detailním rozpracování profesních činností 
policistů. Přináší skutečně velmi efektivní přípravu policistů na řešení standardních i nadstandardních situací. 
Je však potřebné si uvědomit, že uvedené pojetí profesní přípravy má své meze a omezení. Není možné je 
mechanicky jako celek přenášet do jiných sociálně kulturních podmínek“ (Kovařík, 2003).

Důkazem toho může být, že v devadesátých letech byla mezi české policisty šířena publikace „Jak být laskavým 
a efektivním policistou“ od příslušníka kanadské královské jízdní policie Terryho Barkera. Jak si lze přečíst 
v recenzi na profesním webu www.policista.cz,35 aktivními policisty je kniha vnímána velmi pozitivně, nicméně 
v praxi se jí propagovaný aktivní přístup ke službě příliš neprosadil.36

Je ovšem i cílem přípravy českých policistů dostat se do stavu, kdy „policista při plnění služebních povin-
ností není jen pasivním vykonavatelem úkolů, ale staví se k nim aktivně, hodnotí je, zvažuje, utváří si k nim 
i jejich souvislostem určité vztahy. Stále více je zřejmé, že kromě kognitivních předpokladů a jiných, zejména 

35   www.policista.cz – Jak být laskavým a efektivním policistou
„Poslední události v Litvínově svědčí o tom, že mnozí, zvláště služebně mladí policisté nemají dost sebekontroly, aby zvládali 
vypjaté situace bez emocí. Dochází tak k častým excesům ze strany těchto jednotlivců, které pak mají za následek neoprávně-
nou kritiku celého policejního sboru. Tyto události potvrzují, že punc policajta do člověka vypálí jedině dlouholetá zkušenost 
práce s lidmi. Mnohdy lze tento proces puncování uspíšit výběrem lidí s vhodnými vlastnostmi, a také studiem vhodné litera-
tury. Policie ČR trpí v současné době, kromě nedostatku zkušených lidí, také nedostatkem financí. Nezbývá tedy než obětovat 
nějakou tu korunu a potřebnou literaturu si obstarat. Ale komu se chce číst nudnou knížku se spoustou psychologických 
pouček, odborných termínů a ještě do něčeho takového investovat vlastní peníze.

   Na začátku své policejní praxe jsem řešil stejný problém. Pokud mám něco číst, chci, aby mně to bavilo. Stejně jako mnozí jiní 
jsem tehdy předpokládal, že autoritativní a nekompromisní přístup je vše, co policista ve výkonu služby potřebuje. Naštěstí 
do mé výchovy jakožto policejního holátka zasáhl opět zkušenější kolega. Půjčil mi tehdy knížku, která měla pouhých 110 
stran. Její název u mě vyvolával pocit, že z policisty udělá měkejše, který bude ronit slzy nad osudem každého olezlého drbana. 
Knížku jsem tedy přijal s jistou nedůvěrou. Název knihy zněl: ‚Jak být laskavým a efektivním policistou.‘ Napsal ji Terry Bar-
ker, sloužící u Kanadské královské jízdní policie. Jak jsem vzápětí zjistil, tahle předpojatost vůči názvu knihy byla nesmyslná. 
Knížka je od začátku do konce jedna velká sranda. Jde vlastně o autobiografii autora knihy, respektive části jeho života, kdy 
dostal od svého šéfa za úkol převychovat zdánlivě nepolepšitelného policistu.

   Autor příběhem učí, jak vyřešit většinu problémů mezilidské komunikace, zvláště ve vztahu policista versus občan. Kniha naučí 
používat tzv. systém. Jde vlastně o téměř univerzální metodu, jak většinu konfliktů mezi lidmi vyřešit bez použití síly. … Tato 
kniha mi dala něco, co mnohým policistům chybí nejen na začátku jejich policejní kariéry. Návod, jak být pro většinu běžných 
lidí tím laskavým a efektivním policistou.“

36  Konzultace na Policejní akademii ČR s Mgr. Oldřichem Krulíkem, Ph.D., 21. 2. 2012. 
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vnějších faktorů významně ovlivňuje kvalitu výkonu služby policistů i jejich vztah k policejní profesi obecně 
a vztah ke službě zvláště“.37

Posun profesní přípravy policistů uvedeným směrem by vytvořil prostor mnohem více do ní zahrnout také 
afektivní a dovedností složky vzdělávání, a tudíž i rovinu občanské, právní a finanční gramotnosti.

3.4.3 Celoživotní vzdělávání
Klíčovým nástrojem celoživotního vzdělávání příslušníků Policie ČR je program Policejní akademie. Zde 
se v rámci Katalogu programu celoživotního vzdělávání nabízejí tyto kurzy, které svým charakterem sledují 
poslání zejména právní a občanské gramotnosti:

Název kurzu Anotace

Korupční 
jednání 
a možnosti 
prevence

Cílem jednodenního kurzu je seznámit posluchače s fenomenologií korupčních jednání 
v hlavních oblastech společenského života v ČR, včetně etiologie a způsobů jejich 
utajování pachateli. Získají přehled o možnostech prevence, jak realizovaných, tak 
připravovaných v rámci Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012.

Program:
1.  Fenomenologie a etiologie korupčních jednání.
2.  Možnost odhalování korupčních jednání.
3.  Řešení konkrétních modelových případů.
4.  Aktuální možnosti prevence.

Lidská práva 
– globalizace 
– bezpečnost

Cílem jednodenního kurzu je shrnout a charakterizovat jusnaturální koncepci lidských 
práv a zprostředkovat Listinu základních práv a svobod. Zdůraznit evropský aspekt 
ochrany lidských práv, zvláště v souvislosti s problémem Clash of Civilizations 
a univerzality lidských práv.

Program:
1.  Podstata lidských práv, globalizace a postmoderní situace v právu, základní lidská 

práva a svobody podle Listiny základních práv a svobod, politická práva a práva 
národnostních menšin, právo na soudní a jinou právní ochranu.

2.  Prezentování výstupů „Aktuální otázky globální bezpeč- nosti“.
3.  Fundamentální otázka: Globalizace nebo multikultura- lismus lidských práv a svobod.
4.  Diskuse a rozbor konkrétních případů porušení lidských práv.

Komunikace 
s veřejností

Cílem dvoudenního kurzu je zvýšení sociální kompetence pracovníků PIS při kontaktu 
s médii, při vytváření mediálního obrazu Policie ČR.

Program:

1.  Policie a masmédia, ovlivňování postojů veřejnosti
(sociologický a sociálněpsychologický pohled).

2.  Zásady pro přípravu podkladových materiálů pro média pracovníky PIS.
3.  Sociálněpsychologické a sociologické prostředky a postupy pro prezentaci policie 

v masmédiích.
4.  Modelové situace, sociálněpsychologický výcvik v mediální prezentaci ke zvýšení 

sociální kompetence pracovníků PIS, jejich analýza.

Extremismus 
a islamismus

Jednodenní kurz, jehož obsahem je analýza vybraných projevů pravicového extremismu 
v EU a ČR, analýza vybraných islamistických projevů v EU a ČR, objasnění nebezpečnosti 
islamofobie v EU a ČR, aktuální opatření vůči extremismu a islamismu v EU a ČR.

Program:
1.  Komparace činnosti DS a DSSS.
2.  Realizace koncepce české vlády „Strategie boje proti extremismu“.
3.  Ukázky rozdílů mezi islámem a islamismem v EU a ČR.
4.  Ukázky projevů islamofobie v EU a ČR.
5.  Objasnění procesu tvorby zpráv o extremismu na našem území.

Tabulka 6 – kurzy občanského a právního vzdělávání pro příslušníky Policie ČR. Zdroj: www.polac.cz

37  Kovařík, Oddělení celoživotního vzdělávání a oborových studií.
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Community policing
Z hlediska právní a občanské gramotnosti je velmi důležitý koncept community policing, který pracuje 
s vizí policisty coby přirozeného a aktivního účastníka komunitního života. Díky důvěře mezi ním a komu-
nitou, která takovým přístupem vzniká, je pak policista schopen efektivněji plnit nejen pořádkovou, ale 
také preventivní činnost. Community policing předpokládá celou řadu znalostí, dovedností a postojů, které 
jsou obsahem zejména občanské a právní gramotnosti. Koncept community policing není explicitní součástí 
představy o policejní práci v ČR, není podstatnou součástí Reformy Policie ČR, nicméně v Reformě Policie 
ČR jsou dílčí cíle, které jsou s tímto konceptem v souladu. Týká se to zejména projektu P1000, jehož 
cílem je budovat policejní služebny vstřícné veřejnosti, které by se měly stát přirozeným komunikačním 
a koordinačním centrem v případě krize (MV, 2009, str. 17–18); pracuje se přitom s konceptem tzv. „otevřené 
recepce“.

Projekt P1000 je ovšem zaměřen především na materiální předpoklady komunitní funkce policie, výchovu 
policistů k otevřenosti a vstřícnosti nijak neřeší. Z hlediska vzdělávání policistů k dovednostem a posto-
jům vhodným pro community policing hrají důležitou roli nestátní neziskové organizace Společně k bez-
pečí38 a ProPolice.39 Obě organizace nabízejí celodenní kurzy pro policisty jak státní Policie ČR, tak i měst-
ských policií. Zároveň pracují se širokou veřejností.

Politický extremismus
Politický extremismus je velké téma z hlediska policejní práce a zároveň z hlediska jeho příznivců přímo 
v řadách policejního sboru. Jedná se o jeden z neuralgických bodů, v nichž se naplno prověřuje úroveň občan-
ské a právní gramotnosti policistů. Zvýšené napětí, kterému jsou policisté ve své práci vystaveni, by mělo 
vést ke zvláštní pozornosti věnované tomuto tématu. Ministerstvo vnitra v této oblasti realizuje program 
Úsvit, jehož cílem je pomáhat oblastem, kde mezi obyvatelstvem panuje velké etnické a sociální napětí. Tento 
program je však často kritizován, například ze strany neziskových organizací, podle nichž je projekt ve svých 
východiscích i metodice zastaralý.40 Pro účely této analýzy je podstatné, že navzdory svému zaměření ani 
program Úsvit nepracuje se zvláštním zaměřením na vzdělávání policistů.

Ve vztahu k tomuto tématu lze uvést také spolupráci se společností Člověk v tísni, která se zaměřuje pře-
devším na multikulturalismus, etnicitu a menšiny.41 Jednalo se např. o projekt „Policista v multikulturním 
prostředí“ či „Projekt prevence“. V současné době je aktuálnější spolupráce s Organizací In justici 
a Klárou Kalibovou, zaměřující se na neonacismus a extremismus. Nutno poznamenat, že v rámci této 
spolupráce je těžiště případného vzdělávání spíše ve způsobu zvládnutí kolizních situací než v seznamo-
vání s právními normami a prohlubování právního povědomí. K tématu pravicového extremismu 
vydalo MV také brožuru Extremismus, manuál pro Policii ČR, jejímž autorem je Miroslav Mareš (Praha, 
2006), která by měla policistům pomoci v orientaci v problému.

3.4.4 Problémy ve vzdělávání policistů
V rámci daném pro vytvoření této analýzy bylo možné pouze základně identifikovat několik hlavních pro-

38  www.spolecnekbezpeci.cz
39  http://pro-police.cz/
40   Stanovisko organizace Společně k bezpečí, o. s., z 10. prosince 2009: „Co je tedy naší hlavní výhradou vůči ‚Úsvitu‘? ‚Úsvit‘ 

se prezentuje jako projekt prevence proti extremismu a staví na aktivitách v sociálně vyloučené lokalitě – tedy navozuje zcela 
mylný dojem, že příčiny extremismu spočívají ve špatném chování Romů. To je samo o sobě pro nás naprosto nepřijatelné. 
Ten, kdo zastává extrémní politický názor s prvky rasismu, nesnáší etnikum/národnost jako takové a je úplně jedno, jestli se 
příslušníci onoho etnika/ národnosti chovají nebo nechovají náramně příkladně. Podle této ‚logiky‘ bychom se museli třeba 
ptát, jak příkladně se měli chovat Židé, aby Hitler nepociťoval potřebu je vyhladit. Proto takovýto přístup k řešení extremismu 
rozhodně odmítáme. Jako poskytovatele sociálních služeb v prostředí sociálně vyloučených lokalit nás naše zkušenosti vedou 
k přesvědčení, že sociální vyloučení není etnický, ale sociální problém. Při jeho řešení má klíčovou roli veřejná správa, která 
nemůže svoje nedostatky a nečinnost svalovat na občany. Prevencí extremismu je podle našeho názoru výchova v rodině, 
vzdělávání ve škole a tvrdá a důsledná represe v podání policie. Naše policie přitom v mnoha případech dokázala, že svoji 
práci dokáže dělat dobře. Je potřeba ji v tom podporovat, policisty vzdělávat a dávat jim jasně najevo, že si jich za tuto činnost 
vážíme.“

41  http://www.clovekvtisni.cz/
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blémů, které ve vzdělávání policistů existují. Jejich podrobné rozpracování by mělo být předmětem navazující 
analýzy, která může přinést skutečně výstižný obraz situace. Nicméně jako hlavní problém se jeví nedostatečná 
motivace k podpoře dalšího vzdělávání na úrovni velitelů. Navzdory deklarovanému cíli Reformy Policie ČR 
se nedaří dosáhnout odbřemenění policie, což v kombinaci s podstavem policejního sboru vede k tomu, 
že policejní velitelé nejsou ochotni uvolňovat své podřízené za účelem dalšího vzdělávání, které je v daném 
kontextu vnímáno jako nadbytečný luxus.

V Policii ČR probíhá plošné vzdělávání, které má početně zasáhnout velkou část policistů. Děje se tak 
zpravidla v reakci na aktuální témata (domácí násilí, pravicový extremismus, drogová problematika…), což 
je samozřejmě velmi pozitivní, nicméně jedná se pouze o nárazové akce bez dlouhodobého dopadu a bez 
jakékoli evaluace. Forma vzdělávání spočívající v pouhé distribuci brožur sice může zasáhnout velké množ-
ství policistů, ale může mít pouze mizivý dopad na změnu skutečného chování policistů. Například zmíněná 
brožura o extremismu je po věcné stránce kvalitní a nesmírně bohatá na informace, ale je otázka, kolik 
policistů si 80 hustě popsaných stran plných velmi detailních informací o různých extremistických skupinách 
opravdu přečetlo. A pokud, jaký dopad na jejich policejní praxi četba měla.

3.4.5 Příležitosti
U složek policie, ať již republikových či obecních, bychom konkrétně doporučovali zaměřit se na opravdové 
pochopení příslušné právní oblasti, nikoli pouhé všeobecné, povrchní vědomosti. Mají-li policisté v očích veřej-
nosti ztělesňovat právo a jeho prosaditelnost, měli by budit patřičný respekt nejen svým technickým vybavením 
a výstrojí, ale také svou schopností podat srozumitelný právní rozbor situací, ve kterých se s nimi občané nej-
častěji setkávají. Např. v případě, že policista občanovi ukládá pokutu, měl by současně s tímto trestem poskyt-
nout alespoň stručný a zejména pak srozumitelný právní rozbor situace a podat informace o smyslu opravných 
prostředků či o důsledcích, které pro občana může mít přijetí či naopak odmítnutí blokové pokuty a podobně.

Vzdělávání těchto složek v právní oblasti by mohlo být efektivnější, pokud by bylo prováděno soudci a stát-
ními zástupci jakožto složkami „nadřízenými“, tj. institucemi, jejichž příkazy jsou policisté povinni poslou-
chat. Jednalo by se ze strany soudců a státních zástupců o vstřícný krok, který by mohl pozitivně ovlivnit 
budoucí spolupráci. I v tomto případě je možné se obrátit na zkušenosti neziskových organizací (např. 
organizace Člověk v tísni nebo Partners Czech) nebo studentů práv a škol zapojených do amerických pro-
jektů Street Law (viz např. projekty společnosti Street Law Inc. a právnické fakulty Georgetown University, 
které obě sídlí ve Washingtonu, D.C.).42

Z hlediska realizace vzdělávání vidíme příležitost zejména ve změně přípravy policistů tak, aby v rámci 
jejich profesní přípravy bylo možné se zaměřit také na jejich osobnostní a sociální rozvoj. Jedině tak je vůbec 
možné na rozvoj jakékoli gramotnosti pomýšlet. U celoživotního vzdělávání je nutné vytvořit systémové 
předpoklady k tomu, aby policejní sbor měl na vzdělávání podstatně větší kapacitu než dnes. Jakkoli jde o cíl 
v dobách rozpočtových škrtů zdánlivě nereálný, bez posunu v této oblasti bude mít jakékoli další vzdělá-
vání policistů, byť ve velmi aktuálních a citlivých oblastech, jako jsou politický extremismus, korupce nebo 
domácí násilí, vždy jen okrajový dopad na každodenní praxi české policie.

Vzhledem k omezeným možnostem pro vzdělávání v rámci policejního sboru se jako schůdná a smysluplná 
cesta jeví spolupráce s již zavedenými aktéry vzdělávání, jako jsou zejména střední policejní školy, Policejní 
akademie, dále neziskové organizace, jako Společně k bezpečí, ProPolice, Člověk v tísni apod., a v nepo-
slední řadě je velmi důležitá spolupráce s profesními uskupeními policistů, jako je například www.policista.
cz. Je možné uvažovat také o spolupráci s nově založenou institucí Generální inspekce bezpečnostních sborů 
(vznik k 1. 1. 2012),43 která by teoreticky mohla využít nástroje vzdělávání v rámci své zákonem definované 
preventivní a metodické činnosti.

42   http://www.streetlaw.org/en/home
http://www.streetlaw.org/en/programs/Program/7/School_Resource_Officers#Tab=Background
http://www.law.georgetown.edu/clinics/dcstreet/intro.html#community 

43  http://www.gibs.cz/
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3.5 Hasičský záchranný sbor ČR

Sbor profesionálních hasičů v ČR čítá celkem přibližně 10 000 členů a ve své práci se řídí Koncepcí ochrany 
obyvatelstva.44 Příslušníci hasičských sborů jsou vzděláváni především v oblastech ochrany majetku, zdraví 
a života ve velmi praktické formě. Velice přehledné rozřazení znalostí a schopností, které zahrnují i některé 
základní právní aspekty, je přístupné v pokynu 50/2009.45

Vzdělávání profesionálních hasičů organizuje zejména Institut ochrany obyvatelstva46 sídlící v Lázních 
Bohdaneč. Další vzdělávání, které se příslušníkům hasičského sboru na institutu ochrany obyvatelstva nabí-
zí,47 je však orientováno výhradně na konkrétní specializace v rámci standardní činnosti Hasičského záchran-
ného sboru. Sledované gramotnosti nejsou předmětem vzdělávání.

Naproti tomu hasičský záchranný sbor sám organizuje ve velké míře vzdělávání pro širokou veřejnost i řadu 
specifických cílových skupin. Pracuje při tom s Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení.48 „Ke zkvalit-
nění připravenosti fyzických osob se jeví jako potřebné přijmout Program výchovy a vzdělávání obyvatelstva 
k jeho bezpečnosti a ochraně při mimořádných událostech a krizových situacích. Školní mládež vzdělávat 
v souladu s rámcovými vzdělávacími programy základních a středních škol. Ke zkvalitnění připravenosti 
budoucích učitelů bude nutné začlenit do studijních programů pedagogických fakult problematiku Ochrana 
člověka za mimořádných událostí.“ 49

Dále se v koncepci píše: „Informování bude organizováno s cílem zvýšení připravenosti obyvatelstva všech 
věkových skupin pro obranu, ochranu a zvládání krizových situací. Základním prvkem systému ochrany 
obyvatelstva musí být informovaný a sebevzdělaný občan, který bude umět reagovat na přijímaná opatření, 
chránit sebe a poskytovat pomoc ostatním osobám. Ve veřejnoprávních médiích je nutné vytvořit větší časový 
prostor k informování obyvatelstva o hrozících nebo vzniklých mimořádných událostech a jeho chování při 
jejich zvládání, ale i k preventivně výchovnému působení na obyvatelstvo. Informovanost o mimořádných 
událostech a krizových situacích bude třeba řešit i vůči cizím státním příslušníkům, aktuálně pobývajícím na 
území ČR. Bude nutné také řešit informovanost občanů ČR pobývajících v zahraničí cestou zastupitelských 
úřadů. Na základě získaných informací a praktických zkušeností se očekává adekvátní reakce občana při 
mimořádných událostech a krizových situacích.“ 50

3.5.1 Příležitosti
U příslušníků hasičských sborů bychom doporučovali zaměření na práva a povinnosti spjaté s výkonem jejich 
funkce, tj. zejména na možnost ukládání povinností civilnímu obyvatelstvu pří výkonu jejich zaměstnání. 
Jinými slovy, zdali má hasič oprávnění přikázat někomu pomoci při hašení a zdali je tato osoba povinna upo-
slechnout výzvy, či nikoliv. Jedná se tak zejména o seznámení s instituty, jako je krajní nouze a nutná obrana. 
Také v případě hasičů je především nutné, aby jakékoliv vzdělávání bylo orientováno co nejvíce prakticky 
a aby jeho součástí bylo školení ve schopnosti komunikace s veřejností.

Jako příležitost je možné vidět rozsáhlou vzdělávací činnost organizovanou HZS ČR, kdy by bylo možné 
nabídnout vyškolení jeho vzdělávacích středisek tak, aby mohla sama některé aspekty občanské, právní 
nebo finanční gramotnosti šířit. Samozřejmě by šlo o takové aspekty, které mají vztah k úkolům hasičského 
záchranného sboru a jsou v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva.

44  http://www.ioolb.cz/pomoc_koncepce.php
45  http://www.hzscr.cz/soubor/pokyn-50-2009-z-1-12-doc.aspx
46  http://www.ioolb.cz/
47  http://www.ioolb.cz/kurzy_typy.php
48  Usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 16. listopadu 2004 č. 14.
49  Koncepce ochrany obyvatelstva, str. 3.
50  Koncepce ochrany obyvatelstva, str. 7.
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3.6 Osoby před důchodem, tj. osoby starší 50 let

Dospělá populace nad 50 let věku je specifickou skupinou, které se v současné době v Evropě věnuje stále 
více pozornosti. Důvodem je dobře známé stárnutí evropské populace, lidé se obecně dožívají vyššího věku 
a zároveň se snižuje natalita, což způsobuje, že ve věkové skupině 50+ je stále více osob.

Zároveň jsou tito lidé do určité míry rizikovou skupinou co se týče zaměstnatelnosti, vzhledem k neustále se 
zvyšujícím nárokům na přizpůsobení se dynamicky se rozvíjející společnosti, i s přihlédnutím ke schopnosti 
přizpůsobit se a být nadále platnými členy společnosti.

Jednotlivé mezinárodní organizace, státy a s nimi i Česká republika se stále více věnují této problematice 
a rok 2012 byl dokonce vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Tato výzva nabádá 
k zamyšlení a řešení problematiky pomoci starším zůstávat v dobrém zdraví a aktivně naplňovat stáří.

Hlavní iniciativa České republiky na podporu zaměstnanosti a aktivního zapojení lidí ve věkové skupině 50+ 
vychází z dokumentů a doporučení OSN i mnoha dalších mezinárodních organizací.51

Na základě programů a doporučení OSN a EU přijala vláda ČR Národní program přípravy na stárnutí na 
období let 2003 až 2007. Tento program se snažil zajistit, aby dílčí politiky adekvátně reagovaly na změny 
v rozvrstvení populace a na potřeby a problémy starších lidí. Následně byl vydán Národní program přípravy 
na stárnutí 2008–2012 (Kvalita života ve stáří).

3.6.1 Potřebnost vzdělávání lidí nad 50 let věku
První, a dá se říci i nejčastější důvod pro podporu vzdělávání v této cílové skupině je riziko ztráty zaměstnání 
a následné dlouhodobé nezaměstnanosti, která lidi nad 50 let věku přímo ohrožuje. Obecně jsou pracovníkům 
nad 50 let přisuzovány jak pozitivní, tak negativní atributy, co se týče jejich zapojení do pracovního procesu. 
K těm pozitivním patří zejména zkušenost, zodpovědnost, spolehlivost, píle, profesionalita, důvěryhod-
nost, klid apod. Z negativních znaků jsou to nevýkonnost, slabost, zkostnatělost, neperspektivnost, nedo-
statečná flexibilita, nižší schopnost se rychle učit novým věcem a menší schopnost práce s novými technolo-
giemi. Právě tyto vlastnosti jsou často důvodem, proč zaměstnavatelé svolí k propuštění. „Ukazuje se tedy, 
že stereotyp zkušeného, ale málo flexibilního staršího pracovníka je v českém pracovním prostředí přítomen 
velice silně“ (Burson-Marsteller, 2009, str. 22).

Ze statistik Ministerstva práce a sociálních věcí (2009) plyne, že míra zaměstnanosti lidí v rozmezí 55–64 let 
celkově činila 46,5 %. Počet uchazečů o zaměstnání nad 50 let byl koncem roku 2009 na 155,6 tis., jejich 
podíl na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání činí 27,7 % (MPSV, 2009). V praxi to značí, že více než 
čtvrtinu uchazečů o zaměstnání tvoří lidé starší, spadající do cílové skupiny 50+, a problém se zaměstnaností 
je více než reálný.

Jednou z dalších významných charakteristik skupiny lidí nad 50 let věku je v průměru nižší dosažené for-
mální vzdělání než u mladší populace (Rabušic, 2008 in Burson-Marsteller, 2009). Dochází k nerovnoměrné 
distribuci vzdělání v ekonomicky aktivní populaci, kdy mladší věkové kohorty dosahují vyššího vzdělání než 
starší věkové skupiny. Tento fakt plyne spíše z historického vývoje poptávky po určitých profesích a vzděla-
nosti, vyznívá pro skupinu 50+ negativně a také ohrožuje její pracovní uplatnění. Tito lidé se proto častěji 
ocitají v tíživé ekonomické a sociální situaci.

3.6.2 Vzdělávání lidí nad 50 let věku
Podle odborníků i na základě prvotní analýzy nabídky vzdělávacích aktivit se na populaci ve středním a star-
ším věku zatím vzdělávací aktivity specificky příliš nezaměřují (srovnej Rabušicová, 2008).

51   Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí, který byl přijat v roce 2002 v Madridu. Dále Program výzkumu v oblasti 
stárnutí pro 21. století, jehož cílem bylo podpořit realizaci Madridského mezinárodního akčního plánu pro problematiku stár-
nutí 2002.
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Vzdělávání přitom je možnou odpovědí na problematiku skupiny lidí nad 50 let věku; vzdělávání jim může 
pomoct získat nové kompetence potřebné pro plné zapojení se do společnosti, aby jedinec získal zkušenost, 
že se učí něčemu novému, zvládá to a dokáže přenést do praxe. „Lékařské výzkumy prokazují, že pasivita 
a vyvazování se ze společenských aktivit zvyšuje riziko chronických zdravotních problémů. Účast na vzdělá-
vacích kurzech by tak mohla být prvkem, který bude zprostředkovaně posilovat zdravotní stav starší popu-
lace, a mohla by tak přispívat k naplňování konceptu aktivního stárnutí“ (Rabušicová, 2008).

I připravenost starších lidí na vzdělávání v rámci celoživotního učení, jak poukazuje Rabušicová (2008) na 
základě uskutečněných výzkumů, je zatím málo kvalitní. Pro velkou část těchto lidí je těžké si představit opět 
„chodit do školy“, a hlavně z jiných než z pracovních důvodů. Potřeba vzdělávání je silnější u lidí, kde exis-
tuje reálná hrozba ztráty zaměstnání.

Z výzkumu Respekt Institutu (Bočková, 2011) vyplynulo, že necelá třetina lidí nad padesát let se účastní 
nějaké formy vzdělávání. V poslední době se námi oslovení nejčastěji zúčastnili školení (21 % respondentů). 
Dále pak 13 % z nich navštěvuje či navštěvovalo vzdělávací kurzy a 4 % dotazovaných absolvovalo rekvalifi-
kační kurz či do něj v současné době dochází.

Největší účast na vzdělávacích aktivitách je u věkové skupiny 50–54 let, ze které se více než polovina respon-
dentů v poslední době zúčastnila nějaké formy vzdělávání. Například u generace, která se nachází těsně 
před důchodem, se už vzdělávacích aktivit účastnilo pouhých 26 %. Vliv na účast na dalším vzdělávání má 
i dosažené vzdělání respondentů. Trend, že lidé s vyšším vzděláním mají celoživotně větší ambice dále si 
rozšiřovat své znalosti, platí i pro tuto generaci.

Zájem o účast na dalším vzdělávání projevila ve výzkumu Respekt Institutu téměř polovina respondentů 
(velký zájem pak čtvrtina). V této otázce se výsledky výzkumů někdy neshodují, procenta jsou často výrazně 
ovlivněna konkrétní skupinou respondentů, velikostí vzorku a dalšími faktory. Polovina respondentů se 
zájmem o další vzdělávání je slibný výsledek; výsledky bohužel neříkají, jestli by se respondenti zúčastnili 
vzdělávání v námi analyzovaných oblastech.

Motivaci dále se vzdělávat do jisté míry také ovlivňuje finanční situace respondentů. Další vzdělávání si 
ve velké míře musí lidé financovat z vlastních prostředků a u vzdělávacích kurzů se často jedná o nemalou 
investici (Cimbalníková a kol., 2011).

O tom, že rozvoj vzdělávacích programů pro tuto cílovou skupinu je ještě ve svých začátcích, svedčí i fakt, 
že v prováděném výzkumu mezi zaměstnavateli účastnícími se šetření žádný neorganizuje školení či jiné formy 
vzdělávání uzpůsobené potřebám zaměstnanců ve věkové skupině 50+. „Samotní personalisté pro specific-
kou nabídku směrem ke starší generaci zaměstnanců nevidí ani větší důvody“ (Bočková, 2011, str. 130).

3.6.3 Překážky ve vzdělávání lidí nad 50 let věku
Když sumarizujeme předcházející a vztáhneme na oblast vzdělávání, je možné identifikovat několik hlav-
ních bariér, které brání dalšímu vzdělávání osob nad 50 let věku:
  Schopnosti práce s ICT a počítačová gramotnost je mnohdy nedostačující. Tato cílová skupina 
neměla příležitost osvojit si počítačové dovednosti v průběhu svého formálního vzdělávání, což se v sou-
časné době stává silným handicapem. Důvodem může být jak určitá nechuť se o internet a další techno-
logie zajímat, ale také jejich dostupnost pro lidi v tomto věku.

  Snížení motivace se vzdělávat může být i z důvodů finančních: další vzdělání pro ně znamená časovou a finanční 
investici, „o jejíž efektivitě, vzhledem ke svému věku, mohou pochybovat“ (Burson-Marsteller, 2009, str. 15).

  Bariérou může být i náročnost stávajícího vzdělávání určeného pro běžnou dospělou populaci. Staršímu 
člověku může chybět relevantní kontext, rychlost a metody mohou být neúměrné jeho dosavadním učeb-
ním zkušenostem. Tak může trpět pocitem nechuti se učit a určité vyřazenosti ze společnosti.

  Starší lidé mohou pojímat nedůvěru ke vzdělávání ve svém věku, jako k reálnému prostředku zlepšení 
kvality života a pracovního uplatnění. „Zejména starší lidé se staví skepticky k tomu, že další vzdělávání jim 
efektivně pomůže najít práci“ (Burson-Marsteller, 2009, str. 17).
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3.6.4 Specifi ka vzdělávání dospělých a starších pracovníků
Z dosavadní zkušenosti plyne, že vzdělávání této cílové skupiny může probíhat lépe v případě, že je 
věnována dostatečná pozornost přípravě a jsou respektovány určité základní zásady. Jednak je potřeba se 
držet obecných zásad platných pro vzdělávání dospělých a jednak má skupina účastníků starších 50 let svoje 
specifika. Vzhledem k níže popsaným, spíše obecným zásadám by bylo vhodné analyzovat a identifikovat 
další konkrétní podmínky pro efektivní vzdělávání této cílové skupiny:
  Využití praktických zkušeností účastníků, používání praktických příkladů pro objasnění obsahu vzdě-
lávání, využívání aktivního praktického procvičování.

  Přizpůsobovat vzdělávání, tempo a metody výuky vždy konkrétní skupině účastníků.
  Minimalizovat možné rušivé elementy a přizpůsobit prostředí optimálně k podpoře vzdělávání.
  Dostatek zpětné vazby o dosahovaných pokrocích
  Dostatek informací o náplni kurzů a jejich náročnosti už před zahájením výuky, aby bylo umožněno 
zvážit možnosti a schopnosti potřebné pro absolvování kurzů (Procházka, 2007 in Bočková, 2011; Bur-
son-Marsteller, 2009; Cimbalníková, 2011).

„Při koncipování jakýchkoliv edukačních projektů pro starší populaci je tedy nutno respektovat řadu specifik 
vyplývajících z jejich společenského postavení, ale i specifik daných věkem a odlišnostmi v motivacích“ 
(Burson-Marsteller, 2009, str. 31).

3.6.5 Jak zvýšit účast lidí nad 50 let věku ve vzdělávání
Skilbeck (2006, in Rabušic et Rabušicová, 2008) říká, že existují dvě komplementární cesty:
  napomáhat odstraňování a snižování bariér, tvořit přirozené podmínky pro účast této skupiny ve vzdělá-
vání,

  lépe porozumět tomu, proč se lidé v této cílové skupině rozhodují se vzdělávat, co se rozhodují se 
učit a co by jim pomohlo dále se rozvíjet v oblastech potřebných pro aktivní zapojení se do společnosti.

„Posilovat účast dospělých ve vzdělávání tedy znamená nejen zvyšovat jejich přístup k různým vzdělávacím 
příležitostem a nabídkám, ale především rozumět tomu, co lidi motivuje, proč se rozhodují se vzdělávat a jaké 
k tomu volí strategie, případně co jim v tom brání“ (Rabušicová, 2009).

3.6.6 Praxe ve vzdělávání lidí nad 50 let věku
Z praxe ve vzdělávání skupiny lidí nad 50 let věku vybíráme několik příkladů, které svědčí o zvýšené aktivitě 
v tomto směru v zahraničí, i v souvislosti s Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

Za průkopnickou zemi v age managementu52 je všeobecně považováno Finsko, jež má v oblasti péče o zaměst-
nance nad 50 let a jejich pracovní schopnost v rámci evropských zemí výsadní postavení, protože tato oblast 
byla pro finskou společnost velice aktuální již v minulosti a v tvorbě programů i v legislativních opatřeních 
má před ostatními zeměmi náskok.

V rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity se více zemí může pochlubit aktu-
ál ně probíhajícími projekty:
  Active European Citizenship for Seniors Workshop ve Francii, program zaměřený na rozvoj občanských 
dovedností ve vztahu k Evropské unii a aktivního občanství.

  Internet Saloon ve Velké Británii, program zaměřený na zvládání práce s počítačem a internetem pro sku-
pinu 50+.

  Německý vládní program Aktivní stáří, s cílem rozšířit povědomí o aktivním stárnutí na úrovni místních 
komunit a aktivizovat starší lidi v rámci lokálních společností.

52   Age management – řízení zohledňující věk zaměstnanců – má za cíl podporovat komplexní přístup k řešení demografické 
situace a demografických změn na pracovišti. Nemusí být nutně chápán jen v souvislosti s fenoménem stárnoucí společnosti 
(Cimbalníková, 2011, str. 6).
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U nás Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR podporuje regionální individuální projekty realizované pro-
střednictvím úřadů práce, které jsou spolufinancované z Evropského sociálního fondu za účelem lepší 
zaměstnatelnosti a zaměstnání lidí 50+. Příkladem může být projekt Třetí kariéra, který se zaměřuje na 
podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+ ve stře-
dočeském regionu.

Dalším příkladem může být realizace regionálního individuálního projektu Úřadu práce Brno-město: Aktivní 
padesátka v Jihomoravském kraji.

Respekt Institut pro rozvoj občanské společnosti přišel s projektem 50+ aktivně, jehož některá zjištění byla 
prezentována výše. Cílem projektu je podpora zaměstnanosti a využití volného času seniorů – lidí v předdů-
chodovém věku, ve věku 50+. Jeden z projektů, který se kromě důrazu na rekvalifikaci a profesní dovednosti 
orientuje i na zapojení se starších lidí do občanské společnosti.

3.6.7 Finanční, občanská a právní gramotnost osob nad 50 let věku
Celkově, i když se možnosti v této době rozšiřují, je na trhu malá dostupnost vzdělávání specificky zamě-
řeného na problematiku lidí starších 50 let a většina z této nabídky se zaměřuje na palčivou problematiku 
dalšího profesního vzdělávání této cílové skupiny, aby podpořila možnosti jejich zaměstnatelnosti. Nabídky 
kurzů specificky pro rozvoj v oblasti finanční, právní a občanské gramotnosti pro tuto skupinu jsou většinou 
zaměřené obecně na veřejnost, další nabídky jsou potom součástí vzdělávání seniorů. Určitou naději nesou 
projekty, které kombinují orientaci na profesní sféru s rozvojem zapojení se starších lidí do života společnosti 
(viz výše) a s tím souvisejícím vzděláváním v oblasti občansko-právní a možná i finanční gramotnosti.

Ve výzkumných datech je velmi obtížné dohledat informace o této věkové skupině, neboť část z ní je ve 
statistikách vzdělávání dospělých a část už přechází do skupiny seniorů v důchodu. Nelze tedy jednoznačně 
říci, jaké jsou specifické vzdělávací požadavky a potřeby této cílové skupiny v oblasti finančního, právního 
a občanského vzdělávání. Určitým vodítkem nám mohou být statistiky běžné dospělé populace (viz Vzdě-
lávání dospělé populace v méně až středně kvalifikovaných profesích, ale v případě přípravy konkrétních 
vzdělávacích programů zacílených na skupinu lidí starších 50 let je opravdu nutná další analýza, specificky 
zaměřená na poptávku v daných oblastech.

44

3 Současný stav vzdělávání



4 Budoucí možnosti ve vzdělávání

4.1 Možnosti vzdělávání k fi nanční gramotnosti
Ve strategických dokumentech lze nalézt doporučení pro obsah i formu vzdělávacích kurzů a také příklady 
dobré praxe, které je vhodné implementovat v dalších zemích.

Národní strategie finančního vzdělávání vymezuje tři prioritní oblasti finančního vzdělávání:
  aktivní a odpovědná účast na finančním trhu – znalost svých spotřebitelských práv, jejich uplatnění 
a aktivní přístup k využívání produktů a služeb;

  prevence proti předlužení – trend rostoucího zadlužování českých domácností;
  zajištění na stáří – rostoucí význam dalších forem kromě státního zabezpečení.

Kromě prioritních oblastí strategie vymezuje také základní principy, které by finanční vzdělávání mělo splňovat:
  princip obecnosti – základní orientace ve finančních produktech a službách, bez propagace konkrétního 
produktu;

  princip odbornosti – odborné; dostatečně kvalitní jak po stránce didaktické, tak po stránce
  princip zacílení – konkrétní projekty by měly být připraveny pro jasně vymezenou cílovou skupinu 
a měly by využívat vhodné informační kanály vzhledem k této skupině.

Na základě analýzy stávajících programů finančního vzdělávání v rámci Evropské unie stanovila Evrop-
ská komise (EK, 2007) osm zásad, které pomáhají k zavedení a realizaci kvalitních vzdělávacích programů.
  Zásada č. 1: Finanční vzdělávání by mělo být trvale dostupné a aktivně podporované ve všech etapách 
života.

  Zásada č. 2: Programy finančního vzdělávání by měly být zaměřeny na uspokojení konkrétních potřeb 
občanů. K dosažení tohoto cíle je nutno provést předběžný výzkum stávající úrovně finančního povědomí 
občanů s cílem určit záležitosti, jimiž je obzvláště nutno se zabývat. Programy by měly být včas a snadno 
dostupné.

  Zásada č. 3: Spotřebitele je nutno vzdělávat v ekonomických a finančních záležitostech pokud možno co 
nejdříve, počínaje školou. Vnitrostátní orgány by měly uvážit povinné zařazení finančního vzdělávání do 
školních osnov.

  Zásada č. 4: Programy finančního vzdělávání by měly zahrnovat obecné nástroje ke zvýšení informova-
nosti o potřebě zlepšit znalosti o finančních záležitostech a rizicích.

  Zásada č. 5: Finanční vzdělávání zajišťované poskytovateli finančních služeb by mělo být poskytováno 
poctivě, transparentně a objektivně. Je nutno věnovat pozornost tomu, aby bylo zajištěno, že vzdělávání je 
vždy v nejlepším zájmu spotřebitele.

  Zásada č. 6: Školitelé v oblasti finančního vzdělávání by měli mít prostředky a odpovídající odbornou 
přípravu, aby byli schopni úspěšně a sebejistě realizovat programy finančního vzdělávání.

  Zásada č. 7: Je nutno podporovat vnitrostátní koordinaci mezi zúčastněnými stranami v zájmu 
dosažení jednoznačného vymezení rolí, usnadnění sdílení zkušeností a hospodárného nakládání se zdroji 
podle stanovených priorit. Měla by se zlepšit mezinárodní spolupráce mezi poskytovateli, aby se usnadnila 
výměna osvědčených postupů.

  Zásada č. 8: Poskytovatelé finančního vzdělávání by měli pravidelně vyhodnocovat a případně aktualizovat 
programy, které řídí, s cílem uvést je do souladu s osvědčenými postupy v dané oblasti.

Příklady dobré praxe a základní principy finančního vzdělávání uvádí také analýza OECD (2005). Mnoho 
příkladů a zásad je analogických k již uvedeným příkladům a zásadám, proto je neuvádíme samostatně, avšak 
závěrečné doporučení pro vzdělávací aktivity z nich také vychází.

Výzkum realizovaný společností STEM/MARK (2007) na zakázku Ministerstva financí ČR zjišťoval rov-
něž potřeby dalšího finančního vzdělávání mezi dospělou populací. 72 % respondentů uvádí, že by se 
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zúčastnili organizovaného finančního vzdělávání za podmínky, že by bylo bezplatné a nebylo by svázané 
s propagací nabídky konkrétního poskytovatele finančních služeb. U vzdělávání, které by bylo placené či 
spojené s propagací určitých produktů či služeb, však zájem o účast výrazně klesá. Největší část respondentů 
udává, že takové vzdělávání by měl zajišťovat stát (42 %), případně finanční instituce (37 %).

Zároveň však většina respondentů preferuje pasivnější formy vzdělávání. O vzdělávání doma prostřednic-
tvím letáků, brožur či internetu projevilo zájem 72 % respondentů, téměř srovnatelná část jedinců by měla 
zájem také o vzdělávání prostřednictvím odborných příloh v tisku či TV pořadů. O vzdělávání na specializo-
vaných kurzech by však mělo zájem pouze 35 % respondentů.

Empirická šetření také naznačují potenciální úskalí finančního vzdělávání. Občané s nižším příjmem 
a občané s nižší aktuální úrovní finanční gramotnosti často považují finanční vzdělávání za méně důle-
žité a méně přínosné oproti ostatním skupinám obyvatel. Odtud vyplývá riziko, že právě osoby, které by finanční 
vzdělávání potřebovaly nejvíce, se nebudou aktivit na podporu finanční gramotnosti účastnit, neboť si 
nejsou vědomy možných přínosů. Před zahájením samotných vzdělávacích aktivit je nutné vzbudit zájem 
těchto skupin o finanční vzdělávání, například prostřednictvím kampaní, které budou zdůrazňovat důležitost 
a užitečnost takového vzdělávání.

4.1.1 Přínosy fi nančního vzdělávání
V závěru podkapitoly týkající se možných podob finančního vzdělávání je vhodné uvést také přínosy tako-
vého vzdělávání. Přínosy je možné hodnotit na třech rovinách (EK, 2007).

Přínosy pro jednotlivce
Finanční vzdělávání přináší benefity v každém věku. Dětem pomůže pochopit klíčovou roli peněz ve 
společnosti, mladým lidem pomůže k nezávislé existenci. Dospělým může napomoci při důležitých život-
ních rozhodnutích týkajících se vlastního bydlení nebo rodičovství. Všem občanům zároveň pomáhá lépe se 
připravit na důchod a lépe se vyhnout podvodným finančním nabídkám.

Přínosy pro společnost
Pozitivní efekt finančního vzdělávání však sahá dál než pouze k samotnému jedinci. Může přispět k řešení 
problematiky finančního vyloučení.

Přínosy pro hospodářství
Finančně vzdělaní občané mohou podporovat efektivitu finančního odvětví a požadovat inovace, vyšší kvalitu 
a rozmanitost. Zároveň si také dokážou lépe vybrat vhodné finanční produkty a tím snížit riziko nesplácení. 
Finanční vzdělávání může přispívat k vyšší stabilitě finančního odvětví.

Výsledky empirických šetření ukazují, že se nejedná pouze o hypotetické, neověřené dopady, ale o skutečnou 
změnu. Například po realizovaných seminářích finančního vzdělávání na pracovištích ve Spojeném králov-
ství 82 % účastníků sdělilo svůj záměr přijmout některá z prezentovaných opatření, 60 % účastníků takový 
záměr opravdu uskutečnilo. Poradenství před pořízením si bydlení na hypotéku (či obdobný úvěr) je spojeno 
s nižší mírou nesplacení dluhů (o 13 %). Účastníci seminářů o důchodové problematice vykazují vyšší míru 
přispívání do dobrovolných důchodových systémů (EK, 2007).

Finanční vzdělávání musí být vždy doplněno o hodnocení efektivity jednotlivých programů. Je žádoucí vyvi-
nout jednotnou metodiku pro hodnocení programů, aby bylo možné porovnávat různé vzdělávací aktivity. 
Mnohé ze stávajících výzkumů efektivity vycházejí z designu korelačních studií. Bylo by vhodné realizovat 
některé evaluační výzkumy také podle experimentálních výzkumných plánů, aby bylo možné usuzovat nejen 
na souvislost, ale také na kauzalitu, a tak jednoznačně prokázat přínos vzdělávacích aktivit. Hodnocení vzdě-
lávacích programů musí vycházet především z posouzení, zdali naplnilo potřeby cílové skupiny. Je nezbytné, 
aby samotným vzdělávacím aktivitám vždy předcházela důkladná analýza vzdělávacích potřeb dané cílové 
skupiny.
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4.1.2 Shrnutí klíčových zjištění
Nejzásadnější zjištění týkající se doporučení pro podobu budoucích vzdělávacích aktivit v oblasti finanční 
gramotnosti je možné shrnout do několika bodů:
  Cílová skupina. Po celou dobu přípravy a realizace je nutné si uvědomovat, kdo je cílovou skupinou. Je 
nutné vzbudit zájem této skupiny o finanční vzdělávání, zjistit její vzdělávací potřeby a na tomto základě 
teprve plánovat samotné vzdělávání. Také hodnocení efektivity musí být vztaženo k naplnění či nenapl-
nění vzdělávacích potřeb dané cílové skupiny.

  Objektivita a nestrannost. Vzdělávací kurzy by neměly obsahovat propagaci určitých finančních služeb 
a produktů, měly by spotřebitelům poskytnout obecný rozhled a kompetence k samostatnému posouzení 
jednotlivých produktů.

  Uplatnění v praxi. Cílem není pouze předání určitého množství informací, ale občan, který se dokáže 
samostatně rozhodovat a jednat ve finančních záležitostech. Je žádoucí, aby vzdělávací aktivity kladly velký 
důraz na aplikaci získaných znalostí, například přímým nácvikem žádoucího chování.

  Kvalita. Vzdělávací aktivity musí být kvalitní jak po stránce odborné, tak po stránce didaktické.

Kromě obecných principů realizace vzdělávacích kurzů z analýzy vyplývá také několik dalších doporučení, 
která především zdůrazňují význam přípravné fáze samotných kurzů. Je nezbytné detailně popsat cílové cho-
vání finančně vzdělaných osob. Vzdělávací aktivity musí být plánovány tak, aby skutečně dosáhly žádoucí 
změny v chování, tedy v souladu s některým ověřeným modelem změny chování a po provedení behaviorální 
analýzy, jež identifikuje faktory, které dosažení žádoucího chování podporují nebo mu naopak brání. Zároveň 
by bylo také přínosné lépe prozkoumat, jaké implikace pro finanční vzdělávání nabízí behaviorální ekonomie.1

Z průzkumu současných aktivit finančního vzdělávání vyplývá, že velké množství subjektů se zaměřuje na 
dílčí oblasti finanční gramotnosti. Hodnotíme pozitivně spolupráci Ministerstva financí ČR s dalšími sub-
jekty, které se finančním vzděláváním zabývají, neboť tím dochází k lepší koordinaci a k synergickému efektu.

4.2 Možnosti vzdělávání k občanské gramotnosti

Stávající vzdělávací programy v rámci dalšího rozvoje občanské gramotnosti se orientují především na tyto 
oblasti:
  Funkční znalosti
  Faktické znalosti
  Sociální dovednosti

Oblasti, které jsou vzhledem k indikátorům aktivní participace a občanského vzdělávání zastoupeny nedo-
statečně, mohou patřit:
  Téměř všechny složky aktivního občanství
  Politické postoje (zejména důvěra v politiku a politickou účinnost)
  Znalost pozadí (znalost politických konceptů, filozofií a významných historických událostí, předpoklady 
pro interpretaci současného dění)

V každém případě je žádoucí detailní analýza vzdělávacích potřeb jednotlivých cílových skupin v oblasti 
občanského vzdělávání jednak ze strany možných účastníků vzdělávání, ale také ze strany vhodného dalšího 
rozvoje jednotlivých cílových skupin v rámci těch oblastí, které konkrétním skupinám nejefektivněji umožní 
podílet se na správě věcí veřejných.

4.2.1 Podpora participace
Studie ukazují, že v České republice klesá váha občanské dimenze člověka výrazněji než v jiných zemích 
(Prudký et al., 2009), čeští žáci nemají zájem se politicky ani občansky angažovat (Schulz et al., 2010), 

1 Podrobnější informace uvádíme v samostatné podkapitole Behaviorální analýza.
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a dokonce ani účastníci stávajícího občanského vzdělávání často nemají zájem podílet se na životě své obce 
(Hloušková et Pol, 2006).

V tomto kontextu by bylo vhodné nabídnout veřejnosti jednoduché a konkrétní návody, jak takového zapo-
jení do veřejného života dosáhnout. Je možné použít formu návodného materiálu, který by poskytoval 
dostatečné množství informací a zároveň by zůstal praktický a věcný.

Zjednodušeně by se dalo hovořit o „manuálu aktivního občana“,2 který v konečném důsledku může být 
prezentován a realizován různě: od interaktivních webových stránek přes sérii spotů a příručku až po 
multimediální reklamní kampaň.3 Manuál by měl sloužit občanům jako pomůcka při jejich občanských aktivi-
tách. Obsahoval by informace o fungování institucí, rady a zkušenosti z praxe, návody pro zahájení činnosti, 
přehled možných způsobů řešení společenských problémů a další.

Mezi možná témata, kterým by se manuál věnoval, patří například tyto otázky:
  Jak ovlivňovat věci, které se dějí v mém bezprostředním okolí?
  Jak se zapojit do dobrovolné činnosti neziskových organizací?
  Jak se informovat a kriticky zhodnotit volební program?
  Jak se zapojit do politické strany?
  Jak se zapojit do zájmové skupiny?
  Jak se zapojovat do veřejné debaty?
  Jak organizovat aktivity pro lokální komunitu?
  Jak se bránit proti manipulaci?
  Jak kontrolovat práci politiků?
  Jak nenásilně vyjádřit svůj názor?

Stejná témata by mohla být přenesena do vytvoření a realizace vzdělávacích kurzů a programů, vždy na 
základě poptávky a potřeby konkrétní cílové skupiny.

4.2.2 Rozvoj dalších aktivit
Ve snaze zpřístupnit občanské vzdělávání co nejširší skupině zájemců a zkvalitnit a podpořit dopad podob-
ného vzdělávání navrhují autoři v rámci Analýzy občanského vzdělávání dospělých příklady dalších mož-
ných směrů rozvoje občanského vzdělávání. Je potřeba volit takové aktivity, které pokryjí široké spektrum 
cílových skupin, budou mít dlouhodobý efekt a systematicky zahrnou celou oblast občanského vzdělávání.
  Kampaně pro veřejnost ve formě „action days“
  Poradenská centra pro občanskou angažovanost
  Webové stránky občanského vzdělávání
  Cílená kampaň zaměřená na opinion leadery
  Sborník simulačních her na podporu aktivního občanství

Kampaně pro veřejnost ve formě „action days“
„Action days“, běžné spíše v německy hovořících zemích Evropy, znamenají specifickou formu kampaní 
spojených se vzděláváním široké veřejnosti, je to možnost prezentovat různé aktivity a programy co 
nejširšímu spektru účastníků. Realizace takových „akčních dnů“ zaměřených na akivní občanství by mohla 
rozvíjet schopnosti aktivní participace a také zvýšit motivaci široké veřejnosti k dalšímu vzdělávání v této 
oblasti.

2  O vydání takového manuálu v současné době uvažují slovenské neziskové organizace Mulica (www.mulica. sk) a Preles 
(www.preles.sk). V českém prostředí existuje publikace „Praktický rádce“ pro obyvatele Brna, který je inspirativním příkladem, 
ačkoli se týká pouze environmentálních témat (vydán byl Ekologickým institutem Veronica, viz http://www.veronica.cz/?id=13).

3  Nemusí se tedy jednat o manuál v obvyklém slova smyslu – v podobě papírové příručky. Bylo by vhodné, kdyby konkrétní 
podoba vycházela z dlouhodobé koncepce a současné společenské situace, zároveň by její efektivita měla být podpořena marke-
tingovými průzkumy.
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Poradenská centra pro občanskou angažovanost
Cílem poradenství je podpořit občany v jejich občanských projektech, problémech, situacích, ve kterých si 
člověk sám neví rady. Tato aktivita je rovněž zaměřena na podporu občanské angažovanosti široké veřejnosti. 
Podpora by pokrývala základní témata občanské participace. Poradci by mohli zároveň fungovat jako nástroj 
supervize aktuálně řešených projektů v rámci grantových pobídek zaměřených na občanské vzdělávání. 
Poradenství by mohlo probíhat například v rámci sítě občanských poraden.

Webové stránky občanského vzdělávání
Webové stránky, které by se zaměřovaly na oblast občanského vzdělávání, by mohly sloužit jako rozsáhlý 
informační portál a rozcestník, který by veřejnosti i odborníkům pomáhal orientovat se ve stávajících vzdě-
lávacích materiálech, příkladech z praxe a sdílených názorech a zkušenostech lidí, kteří se občanskému vzdě-
lávání věnují. Rozcestník by upozorňoval na instituce a politiky, které se věnují OVD na evropské a národní 
úrovni.

4.3 Možnosti vzdělávání k právní gramotnosti

4.3.1 Pracující v méně až středně kvalifi kovaných profesích
Vzhledem k charakteristice této skupiny by bylo vhodné se při zlepšování její právní gramotnosti zaměřit na 
několik oblastí. První z nich by byla znalost finančněprávní s důrazem na insolvenční právo a zadlužo-
vání se. Dalším důležitým bodem jsou znalosti sociálněprávní, zejména v souvislosti s důchodovou refor-
mou. V neposlední řadě je nutné tuto skupinu vzdělávat také v oblasti základních znalostí občanského práva 
a obecných právních institutů.

K prvnímu směru našich úvah je vhodné připomenout, že tato skupina obyvatel často využívá půjček 
a leasingových obchodů (tento předpoklad je učiněn na základě dat Českého statistického úřadu: http://
www.czso.cz/, která uvádějí, že nejčastěji se zadlužují nízkopříjmové skupiny), bylo by proto vhodné 
zaměřit se na vzdělávání v této oblasti. Jedná se o znalost základních pravidel občanského práva, kterou 
je ale nutné propojit i s finanční gramotností. Ideální by byly cílené akce typu besed či přednášek o právní 
problematice zadlužování či osobního bankrotu, vzdělávací programy v televizi či informační brožury.

Co se týče právní pomoci v sociálněprávní oblasti, jednou z cest, jak zlepšit její efektivitu, by byla lepší 
propagace stávajících služeb, tedy větší informovanost o existenci různých sociálních center či příslušných 
internetových stránek. Například projekty, které nabízí výše zmíněná Asociace občanských poraden, mají 
veliký potenciál. Není tedy třeba vymýšlet v této oblasti nic převratně nového, cílem by mělo být spíše zvi-
ditelnění stávajících možností, či alespoň jejich podpora.

V současné době je jedním z hlavních témat také důchodová reforma, a ač je zřejmé, že se netýká pouze této 
vybrané skupiny, právě tato skupina může být dopady nové regulace velmi postižena. Cílem by měla být 
snaha efektivně zajistit, aby členové skupiny skutečně znali možnosti, které se jim nabízejí. Toho by mohlo 
být opět dosaženo především televizními pořady či informačními brožurami, které by mohly být zdarma 
distribuovány.

Co se týče základních právních znalostí, tedy gramotnosti v právu obecně, zde by připadaly v úvahu 
například kurzy pořádané zaměstnavateli, rekvalifikační kurzy a popřípadě vzdělávací televizní pořady, které 
by měly širší záběr než jen na tuto skupinu.

4.3.2 Příslušníci Armády České republiky
S již zmíněnou profesionalizací armády došlo ke snížení počtu jejích příslušníků a vzrůstu významu jednot-
livých specializovaných složek. Za dané situace je ovšem logické, že se hlavní část armády často využívá při 
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pomoci při živelních katastrofách a následné obnově.4 Je proto logické a žádoucí, aby byla při vzdělávání 
příslušníků armády ČR zohledněna potřeba upevnění znalosti základního právního minima potřebného 
pro případnou pomoc a kontakt s civilním obyvatelstvem a jeho majetkem.

Vzhledem k narůstající provázaností mezinárodní spolupráce nejenom v civilní oblasti by bylo velmi pří-
hodné zaměřit se na rozvoj vzdělávání vojáků v oblastech mezinárodního a humanitárního práva, a to 
zejména u specializovaných jednotek.

Inspirativní projekty nabízí například Člověk v tísni či jiné neziskové organizace, které by v budoucnu 
mohly být více nápomocny například při sdílení informací ze zahraničí a předávání svých zkušeností pro-
střednictvím školení. Příslušníci Armády ČR by se obecně měli učit základy práva na konkrétních, typických 
případech, které s velkou pravděpodobností budou řešit v praxi a které by měli být schopni správně vyhod-
notit z právního hlediska. Kdy mohou např. zabavit civilní majetek, kdy přikázat nezletilému občanovi, aby 
během povodně nosil pytle s pískem, kdy mohou odmítnout příkaz svého nadřízeného? Jejich školní by měla 
spočívat na rozebírání takovýchto případů.

Co se týče zahraničních zkušeností, na které by bylo možné navázat, odkazujeme například na projekty 
pořádané organizací Office for Democratic Institutions and Human Rights,5 které jsou zaměřeny na tematiku lid-
ských práv a šíření znalostí o nich mj. také v armádě. Inspirací mohou být rovněž co do používané meto-
dologie.

Doplňme ještě jednu z forem právní pomoci, kterou je například The Royal British Legion,6 organizace, která 
pomáhá příslušníkům armády a jejich rodinným příslušníkům, a to při různých životních situacích včetně 
těch právních. Zde je však nutné upozornit, že nelze vždy ztotožnit pomoc v právní záležitosti se zvýšením 
právní gramotnosti.

4.3.3 Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody
Nabízí se proto zamyslet se nad tím, jakým způsobem lze motivovat odsouzeného k dalšímu vzdělávání, 
a především pak k jeho dokončení. V současné době je jedinou motivací větší šance na úspěch s žádostí 
o podmínečné propuštění. Mohli bychom uvažovat o systému sankcí či naopak odměn v závislosti na 
průběhu studia.

Naše představa ohledně právního vzdělávání ve výkonu trestu zahrnuje vzdělávací program v oblasti 
práva v délce několika měsíců. V roli učitelů by se vedle zkušených učitelů a právních odborníků z řad 
advokátů nebo soudců mohli představit také studenti právnických fakult nebo jiní dobrovolníci, kteří by 
prošli školicím kurzem zřízeným pro tyto účely (přednost by mohli mít dobrovolníci, kteří již mají zkuše-
nosti ze školení pro nejrůznější neziskové organizace). Studenti by učili vždy ve skupinách, což jim umožní 
věnovat se jednotlivým vězňům, resp. malým skupinám vězňů intenzivněji a řešit jejich konkrétní problémy. 
Práce ve skupině nevyvíjí takový tlak jako výuka v podání jediného vyučujícího a může být pro jinak striktní 
vězeňské prostředí vhodnější. Výraznou výhodou studentů, resp. mladých lidí může být jejich „nesepja-
tost“ se systémem, tj. že nebudou v očích vězňů ztělesňovat systém, který je poslal za mříže, což je třeba 
očekávat např. u soudců či advokátů. Skupina studentů musí být samozřejmě vždy vedena supervizorem.

Nastíněná představa není vůbec nereálná, jak dokládají zkušenosti ze zahraničí. Na některých univerzitách 
či v některých zahraničních neziskových organizacích již obdobné projekty úspěšně fungují.7 Jedná se také 
o projekty, při kterých studenti právnických fakult spolupracují s vězni formou diskusních seminářů (témata 
se týkají jak trestního práva, tak i například problematiky lidských práv). Náplní těchto seminářů jsou 

4 http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/povodne-ocima-vojaku-7-mb-45230/
5 http://www.osce.org/odihr
6 http://www.britishlegion.org.uk/
7  Viz např. http://www.communitylaw.org.au/monashoakleigh/cb_pages/PLEA.php, 

http://www. womenslegalnsw.asn.au/index.html nebo http://anulaw.anu.edu.au/lrsj/prisonissuesproject
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i aktivity, kdy jednotliví odsouzení hrají roli soudců při rozebíraní nejrůznějších právních případů. Jedná se 
například o kurz s názvem Law Reform and Social Justice Program, který je zajišťován Australian National Uni-
versity College of  Law.8 Obdobné projekty by jistě byly přínosné také v prostředí České republiky, a to nejen 
pro osoby ve výkonu trestu, ale též pro studenty práv.

Studenti musí být samozřejmě nejen pod dohledem supervizora, ale měli by také spolupracovat s didaktiky, 
pedagogy, psychology apod. Úkolem této odborné skupiny by bylo připravit obsah vzdělávacího programu 
a metodickou příručku pro školení studentů a dalších dobrovolníků a celkově převzít dohled nad projektem. 
Spolupráce může být přitom výhodná pro obě strany, neboť studentům pomáhá upevnit jejich znalosti 
a získat zkušenosti s vězeňským systémem, odsouzení pak získají náhled na svou trestnou činnost, znalosti 
v oblasti práva a především pomoc s konkrétními problémy, které je v životě „před mřížemi“ mohou potkat.

Co se konkrétních právních oblastí týče, vzhledem k neustálým legislativním změnám bude vhodné se 
zaměřit především na oblast práva pracovního (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, o provedení 
práce, úřady práce, co dělat a na co je nárok v případě nezaměstnanosti, rozvázání pracovního poměru atd.), 
zdravotního, daňového (kdy mám povinnost podat daňové přiznání, jak jej vyplnit), občanského, rodinného, 
práva sociálního zabezpečení (kdy mám nárok na jednotlivé sociální dávky a jak je získám) a samozřejmě 
práva trestního (které jednání je považováno za trestné a proč, jak probíhá trestní řízení, právo na obhajobu 
a právo na právní pomoc obecně).

4.3.4 Příslušníci policie a hasičských záchranných sborů
U této skupiny obyvatel je nezbytné pamatovat především na praktičnost a efektivní využitelnost znalostí, 
se kterými je seznamována, tedy včetně znalostí právních.

U složek policie, ať již republikových či obecních, bychom doporučovali zejména zaměření se na oprav-
dové pochopení příslušné právní oblasti, nikoli pouhé všeobecné, povrchní vědomosti. Mají-li policisté 
v očích veřejnosti ztělesňovat právo a jeho prosaditelnost, měli by budit patřičný respekt nejen svým technic-
kým vybavením a výstrojí, ale také svou schopností podat srozumitelný právní rozbor situací, ve kterých 
se s nimi občané nejčastěji setkávají. Např. v případě, že policista občanovi ukládá pokutu, měl by současně 
s tímto trestem poskytnout alespoň stručný, a zejména pak srozumitelný právní rozbor situace a podat infor-
mace o smyslu opravných prostředků či o důsledcích, které pro občana může mít přijetí či naopak odmítnutí 
blokové pokuty a podobně.

Vzdělávání těchto složek v právní oblasti by mohlo být efektivnější, pokud by bylo prováděno soudci a stát-
ními zástupci jakožto složkami „nadřízenými“, tj. institucemi, jejichž příkazy jsou policisté povinni poslou-
chat. Jednalo by se ze strany soudců a státních zástupců o vstřícný krok, který by mohl pozitivně ovlivnit 
budoucí spolupráci. I v tomto případě je možné se obrátit na zkušenosti neziskových organizací (např. 
organizace Člověk v tísni nebo Partners Czech) nebo studentů práv a škol zapojených do amerických pro-
jektů Street Law (viz např. projekty společnosti Street Law Inc. a právnické fakulty Georgetown University, 
které obě sídlí ve Washingtonu, D.C.).9

U příslušníků hasičských sborů bychom doporučovali zaměření na práva a povinnosti spjaté s výkonem 
jejich funkce, tj. zejména na možnost ukládání povinností civilnímu obyvatelstvu při výkonu svého zaměstnání. 
Jinými slovy, zdali má hasič oprávnění přikázat někomu pomoci při hašení a zdali je tato osoba povinna upo-
slechnout výzvy, či nikoliv. Jedná se tak zejména o seznámení s instituty, jako je krajní nouze a nutná obrana. 
Také v případě hasičů je především nutné, aby jakékoliv vzdělávání bylo orientováno co nejvíce prakticky 
a aby jeho součástí bylo školení ve schopnosti komunikace s veřejností.

8 http://anulaw.anu.edu.au/lrsj/prisonissuesproject
9  http://www.streetlaw.org/en/home, http://www.streetlaw.org/en/programs/Program/7/

School_Resource_Officers#Tab=Background 
a http://www.law.georgetown.edu/clinics/dcstreet/intro.html#community
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4.3.5 Osoby před důchodem, tj. osoby starší 50 let
Vzhledem k pestré skladbě této skupiny je vhodné se zaměřit především na otázky, které jsou relevantní 
zejména ve dvou směrech. Tím prvním by měly být informace o tom, co dělat při ztrátě zaměstnání, což je 
pro zástupce této skupiny často existenčním problémem. Druhý směr úvah o možnostech vzdělávání vede 
ke vzdělání zejména v oblasti spotřebitelské a sociálně-právní.

Co se týče vzdělávání při ztrátě zaměstnání, vhodným nástrojem by mohly být webové aplikace s infor-
macemi, jak se v takové situaci zachovat, jaké jsou povinnosti spojené s hlášením se na úřad práce, jaké 
jsou možnosti sociálních dávek a podobně. V této souvislosti je nutné zmínit fakt, že takové informace jsou 
dohledatelné na internetu, a to zejména na informačních stránkách jednotlivých ministerstev (například 
Ministerstvo práce a sociálních věcí).10 Problémem je tedy spíše fakt, že ne každý o těchto možnostech ví. 
Bylo by tedy vhodné například formou reklam upozorňovat na internetové stránky, kde je možné informace 
nalézt (například portál veřejné správy, internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, které jsou 
navíc přehledně rozdělené podle jednotlivých životních situací, včetně dotazů veřejnosti) a především na ně 
pak upozorňovat na školeních, na úřadech práce či na rekvalifikačních kurzech. U této možnosti je zřejmé, 
že bude nejdřív nutné posílit počítačovou gramotnost této cílové skupiny, aby podobných prostředků 
a možností mohla plně a efektivně využívat.

Dalším problémem, který je v souvislosti s touto skupinou málo diskutovaný, jsou sociální záležitosti. 
Ačkoliv probíhající důchodová reforma má za cíl změnit financování důchodů a týká se aktivně spíše 
mladší části populace, je to právě tato skupina, která na výsledcích financování bude závislá. Bylo by 
tedy vhodné více propagovat smysl a cíle reformy a poskytnout informace v záležitostech pracovního 
práva a práva sociálního zabezpečení.

V zahraničí nejsou ojedinělé projekty, při kterých různé instituce pomáhají starším osobám při různých 
životních komplikacích a nabízejí pomoc včetně té právní. Jedním z projektů zaměřených na starší občany je 
například Age UK,11 jež má za cíl také pomáhat starším lidem se zvládnutím životních situací, včetně právní 
problematiky. Zde je však, stejně jako již výše, nutné upozornit, že nelze vždy ztotožnit pomoc v právní 
záležitosti se zvýšením právní gramotnosti.

4.3.6 Shrnutí
V předchozí části analýzy jsme v základních obrysech zmapovali stav úrovně zvyšování právní gramotnosti 
všech pěti vybraných cílových skupin, tj. pracujících v méně až středně kvalifikovaných profesích, příslušníků 
Armády České republiky, osob ve výkonu trestu, příslušníků policie a hasičských záchranných sborů a osob 
před důchodem starších 50 let. Na základě tohoto popisu a zkušeností ze zahraničí jsme také naznačili, jak 
by mohla být stávající situace v budoucnu zlepšena.

Současně bychom rádi poukázali na jednu významnou skutečnost: výše uvedená zjištění, včetně navržených 
možností budoucího vývoje právní gramotnosti, narážejí na jednu zásadní překážku. Ačkoli se kloníme 
k závěru, že systematická výuka vedoucí ke zvýšení a upevnění právní gramotnosti cílových skupin tohoto 
projektu je důležitá, mnohem méně snadná je odpověď na otázku, kdo bude schopný tuto výuku v potřebné 
kvalitě a intenzitě dlouhodobě provádět. Obecná zkušenost z řady projektů v oblasti vzdělávání dokládá, že 
každý kurz či školení vedle zvoleného obsahu, který je samozřejmě důležitý, stojí a padá s osobou učitele/
školitele, který kurz vede. Neoddělitelná část odpovědi na otázku, jak by mohla být zvyšována právní gra-
motnost vybraných skupin osob, proto neodmyslitelně souvisí s tím, zda budou školení zabezpečena dosta-
tečně motivovanými, kvalitně odborně i didakticky vybavenými osobami, které budou ochotny se projektu 
dlouhodobě účastnit. Nabízí se proto cíleně vytvořit přiměřeně velký tým osob, který bude školení prová-
dět. Jeho součástí by vedle odborníků z právnických povolání (soudci, advokáti, státní zástupci a zástupci 
akademické sféry), didakticky schopných učitelů (ze středních a vysokých škol), pracovníků z neziskových 
organizací, kteří se podobnými školeními zabývají (např. Partners Czech, Člověk v tísni, Amnesty Interna-

10  http://www.mpsv.cz/cs/
11  http://www.ageuk.org.uk/
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tional), měli být také studenti právnických fakult. Odkazujeme tímto na úspěšný projekt Street Law (Právo 
pro každý den), který v současnosti probíhá zejm. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze12 a Práv-
nické fakultě Palackého Univerzity v Olomouci.13 V rámci tohoto projektu absolvují studenti vyšších ročníků 
právnické fakulty úvod do didaktiky práva a poté sami pod vedením fakultního učitele vyučují právo na vybra-
ných českých školách. Právě absolventi těchto předmětů tedy vedle didaktických schopností mají i potřebné 
právní znalosti a často také dostatek času a ochoty se zapojit do nových učebních příležitostí, což podporují 
i zahraniční zkušenosti.14 Právě oni by mohli být velkou pomocí při školeních, o kterých pojednává tato ana-
lýza. Podobná spolupráce by mohla být navázána také se zájemci z fakult pedagogických.

Podstatné je, aby školení byla vždy na vysoké úrovni nejen po stránce odborné, ale i didaktické. Proto se 
nabízí např. utvořit spolupracující dvojice právních odborníků a dobrých didaktiků, kteří by prováděli 
školení společně. Další možností je využít těch studentů právnických fakult, kteří již didaktické schopnosti 
v rámci svého studia získali.

Velmi zajímavé a účelné se také jeví projekty typu informačních telefonních linek či webových stránek, 
na kterých mohou zájemci pokládat své právní dotazy a odborníci na ně odpovídají. Co se týče interneto-
vých stránek, efektivní způsob je umísťování právních rad například na weby obcí 15 či jiných institucí tak, 
aby byly snadno dohledatelné, jak dokládají například zkušenosti s webovým portálem Národního programu 
podpory právní gramotnosti občanů (http://www.ppgo.cz/). V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, 
že řada právních informací, mnohdy navíc velmi kvalitně zpracovaných, již v českém mediálním prostoru 
zpracována je. Potíž ovšem spočívá v tom, že o těchto serverech či pořadech občané a často ani odborní pra-
covníci nevědí. Zejména v případě starší generace této situaci napomáhá i skutečnost, že pro ně stále nebývá 
samozřejmostí práce s počítačem a internetem.

Ve snaze zvýšit právní vědomí cílových skupin tohoto projektu prostřednictvím školení a technologických 
prostředků, zejména internetu, je tedy nejen důležité vytvořit potřebné materiály, ale také zástupce cílo-
vých skupin projektu naučit, kde a jak informace najít, jak je kriticky (tj. gramotně) vyhodnotit a jak 
se podle nich zařídit. Školení je taktéž třeba provádět opakovaně, aby mohla mít zamýšlený pozitivní efekt 
na cílové skupiny projektu.

12  http://ppp.prf.cuni.cz/viewpage.php?page_id=6
13   http://www.pf.upol.cz/menu/struktura-pf/centra/centrum-pro-klinicke-pravni-vzdelavani/pravo-prokazdy-den-

-street-law/
14  http://www.streetlaw.org/en/home a http://www.law.georgetown.edu/clinics/dcstreet/
15   Program PPGO je již zmíněn v úvodní části analýzy, konkrétní ukázku nabízí například obec Vendryně – 

http://www.vendryne.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1068&Itemid=295&lang=cs
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5 Návrhy analytických a vzdělávacích metod pro IPN

5.1 Metoda orbitální analýzy cílové skupiny
Aby vzdělávání dospělých bylo funkční, musí být založeno na konkrétních vzdělávacích potřebách, které 
vychází nejlépe z vnitřní motivace vyučovaného vyřešit konkrétní problém. To znamená, že všechno, co se 
dospělí učí, musí být potenciálně aplikovatelné v jejich každodenním životě. Během designu kurikula 
vzdělávacího programu je proto tvůrce povinen správně definovat nejen cílovou skupinu, ale také analyzo-
vat míru vnitřní motivace jedinců uvnitř této skupiny k tématu výuky. Na základě vertikálního určení této 
míry pak volí vhodné metody, obsahy a cíle vzdělávání.

Pro zajištění maximální efektivity vzdělávacích programů pro dospělé je nutné si vyjasnit, kdo je naše cílová 
skupina. Pokud je definována na základě externích znaků (např. věk, povolání, příjem), pak se často nejedná 
o homogenní skupinu obyvatel a je třeba provést orbitální analýzu míry vnitřní motivace k vzdělávanému 
tématu. Analýza definuje šest úrovní vnitřní motivace participace na vzdělávacích aktivitách. Vertikálně jsou 
jednotlivé úrovně rozděleny od nezájmu (apatie) o dané téma až po aktivní zapojení do politického rozho-
dování. To, že se jednotlivci v daný okamžik designu vzdělávacího programu nacházejí v té které úrovni, 
neznamená, že se v průběhu celého vzdělávacího cyklu nebudou pohybovat na ose jak centripetálně, tak cen-
trifugálně. Důležitým jevem jsou vzájemné síly napříč sousedícími orbity, a je proto efektivní využívat tuto 
dynamiku v přípravě programů a při vývoji vzdělávacích modulů uvažovat o vzájemné interakci nabízených 
metod a obsahů mezi jednotlivými úrovněmi.

Nezaujatá veřejnost
Tato podskupina obyvatel neprojevuje o nabízené téma zájem, necítí vnitřní motivaci se o tématu aktivně 
dozvídat více a nelze očekávat aktivní participaci na vzdělávacích aktivitách. U této skupiny je podstatné 
cílenými informačními kampaněmi probudit zájem, upozornit na souvislosti tématu s dopadem na kaž-
dodenní život a poukázat na problém a možnosti jeho řešení.

Pozorovatelé
U této podskupiny hovoříme o tzv. zcitlivění na téma. Ti, kteří patří do této skupiny, již vyhledávají informace 

Obr. 3 – šest úrovní vnitřní motivace participace na vzdělávacích aktivitách

Řídící/politické funkce

Nezaujatá veřejnost

Pozorovatelé
Komentátoři
Odborní konzultanti
Aktivní účastníci
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v médiích, na internetu. Téma se jich vnitřně dotýká, byť se ještě aktivně nepodílejí na žádných aktivitách. 
Pro tuto skupinu již nejsou nutné obecné informační kampaně, ale konkrétní odpovědi na jejich otázky, 
konkrétní návody řešení problému. Stále se ovšem nedá počítat s aktivní účastí na vzdělávacích aktivitách.

Komentátoři
Podskupina komentátorů se vyznačuje tím, že se již aktivně zapojuje do diskuse o daném tématu. Téma je 
natolik vnitřně zajímá a dotýká se jich, že potřebují najít prostor, kde se mohou sejít s dalšími občany 
a o problému hovořit. Takovým prostorem mohou být internetové diskuse, noviny a časopisy, besedy, dis-
kuse, workshopy apod. Tato skupina je již dobře dosažitelná pro přímé vzdělávací aktivity.

Odborní konzultanti
Podskupina konzultantů se vyznačuje dlouhodobějším zájmem o dané téma, popřípadě osobní zkušeností 
s tématem a již spadá do úrovně aktivní participace. Občanům v této úrovni můžeme nabídnout aktivity, kde se 
mohou podílet na psaní odborných vyjádření, spolupodílet se na diskusích v rovině odborníka na dané téma. 
Odborní konzultanti jsou důležitým prostředníkem v interakci mezi úrovní komentátorů a aktivních účastníků.

Aktivní účastníci
Podskupina aktivních účastníků se vyznačuje silnou vnitřní motivací k danému tématu. U této skupiny 
můžeme očekávat aktivní zapojení do všech aktivit, můžeme s touto skupinou počítat při seminářích, 
workshopech, happeninzích. Nejen že se tato podskupina bude aktivně účastnit nabízených aktivit, ale sama 
se ráda aktivně zapojí do diseminace tématu. U této skupiny je proto dobré nabídnout možnost dlouho-
dobého zapojení do tématu (např. skrze organizace, spolky, inciativy) nebo možnost vést různé vzdělávací 
aktivity pro občany z nižších orbitálních úrovní.

Řídící/politické funkce
Tato závěrečná podskupina uzavírá osu zaujetí od apatie až po aktivní převzetí odpovědnosti za danou tema-
tiku či problém. Občané v této kategorii jsou nadále vysoce vnitřně motivováni tematiku řešit, avšak na téma 
se již dívají ze systémového hlediska, odosobňujíce vlastní motivy. Angažují se v odborných či politických 
skupinách, tak aby mohli dané téma systémově a koncepčně řešit.

Pro efektivní realizaci navrhovaného projektu MŠMT navrhujeme jako jeden z důležitých kroků, aby 
realizátoři provedli u cílových skupin základní orbitální analýzu a navrhli tak adekvátní metody a komple-
mentární informačně-vzdělávací produkty. Lze očekávat, že v případě tématu finanční gramotnosti budou 
cílové skupiny v centrálnějších orbitálních úrovních než u obecného občanskoprávního tématu.

Dále lze realizátorům vzdělávacích aktivit doporučit využít při plánování vzdělávacích programů dynamiky 
setkávání napříč jednotlivými úrovněmi (např. komentátoři a pozorovatelé, aktivní účastníci a komentátoři).

5.2 Behaviorální analýza

Cílem vzdělávání dospělých zpravidla není pouhá informovanost. Usilujeme spíše o to, aby dokázali využít 
získané znalosti v praxi, uplatnit je v podobě dovedností a především ve formě žádoucího chování. Cílem 
finančního vzdělávání není pouze občan, který zná postup sestavení rodinného rozpočtu nebo ví, co zna-
mená RPSN. Ve vzdělávání dospělých usilujeme o to, aby jedinec dokázal takový rozpočet prakticky sestavit 
a tím si pomoci v zajištění finančních potřeb domácnosti nebo aby si na základě RPSN dokázal lépe vybrat 
nejvýhodnější finanční produkt.

Starší paradigma uplatňované ve vzdělávání vycházelo z předpokladu, že klíčem ke změně chování jsou pře-
devším informace. Toto paradigma je dnes překonané, přesto je užitečné je také představit, neboť tím lépe 
ilustrujeme odlišnost od současných modelů změny chování.
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5.2.1 Model učení KAB
Podstatou modelu je souvislost mezi znalostmi, postoji a chováním. Samotný název modelu označuje K = 
knowledge (znalosti), A = attitudes (postoje), B = behavior (chování). V literatuře je možné se setkat s dal-
šími označeními,1 podstata paradigmatu je však vždy stejná. Při vzdělávání musíme změnit znalosti jedince 
o dané problematice, na základě znalostí si jedinec zformuje odpovídající postoje, které se následně budou 
promítat do jeho chování. Klíčem k úspěšné změně chování tedy je pouhé poskytnutí odpovídajících infor-
mací. Vztah mezi třemi složkami shrnuje následující schéma.

Model učení KAB může mít svoji analogii také v ekonomických modelech. Klasický mikroekonomický pří-
stup předpokládá, že na konkurenčním trhu finančních produktů se budou spotřebitelé rozhodovat tak, jak je 
v jejich nejlepším zájmu. Pokud takové jednání nenastává, vina se klade na stranu poptávky – spotřebitelé nemají 
dostupné všechny potřebné informace. Pokud spotřebitelům veškeré informace zpřístupníme, obnovíme opti-
mální fungování trhu a spotřebitelé se skutečně budou chovat, jak je v jejich nejlepším zájmu (OECD, 2011).

5.2.2 Moderní přístupy ke změně chování
Ve výzkumech se velice brzy začaly projevovat limity modelu KAB. Někteří výzkumníci obhajují relevanci 
všech možných vztahů mezi znalostmi, postoji a chováním, smysluplné podle nich jsou všechny permu-
tace – nejen KAB, ale také KBA, ABK, AKB, BAK, BKA (Valente, Paredes et Poppe, 1998). Každý 
z těchto modelů může správně vystihovat určitou změnu, v závislosti na situaci a kontextu.

Metaanalýza studií, které posuzovaly vliv mediálních kampaní na užívání návykových látek, dospěla k závěru, že 
kampaně zpravidla vedly k lepším znalostem a vhodnějším postojům příjemců sdělení, výsledky v oblasti cho-
vání však byly rozporuplné (Derzon et Lipsey, 2002).2 Kampaně v Peru zaměřené na používání antikoncepce 
vedly k odlišným výsledkům v rovině znalostí, postojů a chování (Valente, Paredes et Poppe, 1998). Výzkumy 
potvrzují, že model KAB není pro popis lidského chování a jeho změny dostatečný.

Velmi detailně je vztah mezi znalostmi, postoji a chováním rozpracován v psychologii, především v oblasti 
sociální psychologie. Ani zde však nenacházíme jednotný model. Vztah mezi znalostmi, postoji a chováním 
může mít takřka libovolnou podobu, vždy záleží na konkrétní situaci. Přesto sociální psychologie nabízí něko-
lik modelů, které dobře popisují alespoň některé části složitých vazeb mezi znalostmi, postoji a chováním.

Teorie plánovaného chování3

Model ilustruje vztah mezi postoji a plánovaným chováním. Skutečnost, že se týká pouze plánovaného cho-
vání, je velice podstatná, není možné ho aplikovat na spontánní chování. Vztah mezi postoji a spontánním 

1  Kromě označení KAB se používá také KAP (knowledge, attitudes, practices), CAB (cognition, affect, behavior), případně 
slovní označení jako „cognition, affect and conation“ nebo „learn, feel and do“. Viz např. Kiousis et McCombs (2004).

2  Chování většiny jedinců po zhlédnutí kampaně bylo horší než dříve (hodnoceno ve vztahu k užívání návykových látek). Avšak 
v některých výzkumech byly zároveň sledovány i kontrolní skupiny, kde bylo pozorováno také zhoršení v oblasti chování. Proto 
je možné, že dopad kampaní na chování vedl také ke zlepšení (přesněji k menšímu zhoršení). Z metaanalýzy je však zřejmé, 
že vztah mezi znalostmi, postoji a chováním je mnohem méně jednoznačný, než předpokládá model KAB (Derzon et Lipsey, 
2002).

3  Z anglického „theory of  planned behavior“. Za autory tohoto modelu jsou považováni Icek Ajzen a Martin Fishbein (např. 
Aronson, Wilson et Akert, 2002).

Obr. 4 – hypotetický vztah mezi znalostmi, postoji a chováním, jak je předpokládán v modelu KAB

Znalosti Postoje Chování
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chováním je mnohem slabší, postoj může ovlivnit spontánní chování pouze za předpokladu, že je silný 
a dobře dostupný z paměti. Bez splnění těchto podmínek je spontánní chování více ovlivněno kontextem 
situace než postoji jedince.

Podle teorie plánovaného chování si jedinec nejprve vytváří záměr chování, na jehož základě poté skutečně 
jedná. Záměr chování je ovlivněn jak specifickými postoji k danému chování, tak vnímanou kontrolou nad 
daným chováním a subjektivně vnímanými normami, tedy přesvědčením, jak pro jedince důležití lidé 
budou vnímat jeho chování. Je nutné upozornit na skutečnost, že plánované chování lze predikovat 
pouze na základě specifických postojů, které se týkají konkrétního chování. Například vztah mezi chováním 
a obecným postojem k antikoncepci se projevil jako velice slabý, oproti tomu chování velice dobře koreluje 
s postojem k užívání antikoncepčních prášků (Davidson et Jaccard, 1979).

Teorie plánovaného chování navázala na předchozí model teorie odůvodněného jednání4 (Hale, Househol-
der et Greene, 2003), která vysvětlovala vztah mezi specifickými postoji, subjektivními normami a záměrem 
chování. Teorie plánovaného chování je rozšířením předchozího modelu.

Vztah mezi postoji a plánovaným chováním podle teorie plánovaného chování shrnuje následující schéma.

Vnímaná osobní účinnost5

Vnímaná osobní účinnost označuje, do jaké míry subjekt považuje sám sebe za kompetentního a schopného 
provést obtížný úkol. Pojem tedy nepředstavuje model změny chování, přesto se ukazuje jako významný prvek 
ve vztahu mezi znalostmi, postoji a chováním. Prostřednictvím pociťované kontroly chování vstupuje vnímaná 
osobní účinnost do modelu plánovaného chování, hraje tak zásadní roli při vytváření záměru chování. Výzkum 
naznačuje dobrou predikci mezi očekávanou osobní účinností a následným provedením obávaných úkolů.

Vnímaná osobní účinnost je podporována čtyřmi faktory:
  úspěch v provádění úkolu,
  zprostředkovaná zkušenost,
  verbální přesvědčování,
  emoční rozpoložení.

4 Z anglického „theory of  reasoned action“ (TRA). Někteří autoři i dnes používají původní pojem.
5  Z anglického „self-efficacy“. V českém prostředí se lze setkat také s překladem „vnímaná vlastní účinnost“ nebo „vědomí 

vlastní účinnosti“. Koncept pochází od psychologa Bandury (1977).

Obr. 5 – souvislost mezi postoji a chováním podle teorie plánovaného chování

Pociťovaná kontrola 
chování

Subjektivní
normy

Záměr chování Chování

Postoj ke 
specifickému chování
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Úspěšné vzdělávání by mělo systematicky podporovat vnímanou osobní účinnost jedince, neboť právě tím 
lze výrazně přispět k žádoucím záměrům chování.

Behaviorální ekonomie
V kontextu finančního vzdělávání lze uvažovat o občanech jako o spotřebitelích různých finančních produktů. 
Mikroekonomické modely implikují optimální fungování trhu finančních produktů, pokud se bude jednat 
o dostatečně konkurenční prostředí a pokud budou mít jednotliví aktéři dostupné potřebné informace. 
Empirické zkušenosti ukázaly, že trh v mnoha případech nefunguje optimálně – jinými slovy, jsou lidé, 
kteří si v rozporu se svými zájmy kupují nekvalitní finanční produkty. Z mikroekonomických modelů 
chování spotřebitelů vyplývalo, že problém tkví v jejich nedostatečné informovanosti, proto finanční vzdě-
lávání často spočívalo v prostém informování spotřebitelů.

V zahraničí se etabloval poměrně nový obor behaviorální ekonomie,6 který ve svých modelech rozhodování 
nevychází pouze z teorie racionální volby, ale čerpá především z poznatků kognitivníchvěd a psychologie. 
Studie OECD zaměřená na zvýšení efektivity finančního vzdělávání (OECD, 2011) zdůrazňuje poten-
ciál behaviorální ekonomie pro finanční vzdělávání, který může spočívat ve zvýšení kvality rozhodování 
jedinců, neboť behaviorální ekonomie zaměřuje pozornost na průběh a mechanismy rozhodovacích pro-
cesů a tím umožňuje uvědomit si některé omyly, jichž se v rozhodování dopouštíme.

Z behaviorální ekonomie také vyplývá nedostatečnost vzdělávání pojatého jako pouhé informování občanů. 
Problém v popisu chování spotřebitelů nespočíval pouze v jejich nedostatečných informacích, ale také v sys-
tematickém zkreslení při rozhodování. Ve shodě s výzkumy, které upozorňovaly na limity modelu KAB ve 
vzdělávání, poznatky behaviorální ekonomie také naznačují nutnost šíře pojatého vzdělávání – například 
jako simultánního rozvíjení znalostí, dovedností, postojů a modelů žádoucího chování.

5.2.3 Behaviorální analýza jako cesta ke změně chování
Pokud má být cílem vzdělávání osvojení si žádoucího chování, je nezbytné provést důkladnou analýzu, která 
dá odpověď na otázku, jakým způsobem vzdělávání navrhnout a realizovat, aby bylo dosaženo stanovených 
cílů. Prvním krokem, který musí behaviorální analýze předcházet, je stanovení žádoucího chování, tedy kon-
krétních vzdělávacích výstupů v behaviorální rovině. Behaviorální analýza následně umožňuje navrhnout 
vzdělávací proces takovým způsobem, aby těchto výstupů bylo skutečně dosaženo.

Aplikovaná behaviorální analýza7

Aplikovaná behaviorální analýza spočívá v identifikaci faktorů, které facilitují či naopak brání osvojení si 
požadovaného chování. Vychází z psychologického směru behaviorismu, proto se zabývá výhradně pozo-
rovatelným chováním a jeho vztahem k vnějšímu prostředí. Mnoho výzkumů ilustruje přínos behaviorální 
analýzy ve velmi rozmanitých oblastech – jak v oblasti nápravy vývojových poruch, kde byla používána nej-
dříve, tak také v oblastech environmentálního chování (Brothers, Krantz et McClannahan, 1994), chování 
zdravotnického personálu (DeVries, Burnette et Redmon, 1991) nebo ve vzdělávání (Greer, 2002).

Aplikovanou behaviorální analýzu můžeme definovat jako vědu, kde jsou principy analýzy chování systema-
ticky uplatněny ke zlepšení společensky významného chování. Je zřetelné, že občanské, finanční a právní 
jednání jedince má výrazný společenský rozměr. Proto je žádoucí využít principy aplikované behaviorální 
analýzy také v návrhu vzdělávání, které cílí na zkvalitnění takového jednání.

Základní požadavky na aplikovanou behaviorální analýzu jsou stejné více než čtyřicet let (Baer, Montrose et 
Risley, 1968; někteří autoři však přidávají další charakteristiky), musí být:
  aplikovaná,
  behaviorální – musí skutečně dojít ke změně chování, nikoli pouze ke změně ve výpovědi jedince,

6  A v současné době postupně proniká také do českého prostředí, behaviorální ekonomií se zabývá například Laboratoř experi-
mentální ekonomie pod Vysokou školou ekonomickou v Praze, viz www.vse-lee.cz.

7 Z anglického „applied behavior analysis“. Lze se setkat také s překladem „aplikovaná analýza chování“.
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  analytická – je možné prokázat kontrolu nad chováním, u kterého došlo ke změně,
  technologická – lze srozumitelně popsat proces analýzy tak, aby bylo možné ji replikovat,
  konceptuálně systematická,
  efektivní – důraz je kladen na praktický význam,
  zobecnitelná – výsledky je možné použít také jinde, v jiném prostředí.

Sociální marketing
Každá společnost se potýká s určitými problémy, které se snaží vyřešit. Nezávisle na tom, zdali se jedná 
o řízení pod vlivem alkoholu, dětskou pornografii či nedostatečné finanční zabezpečení na stáří, žádoucí 
sociální změna musí vždy přijít prostřednictvím chování jednotlivců. Teoretická východiska sociálního mar-
ketingu jsou v jednom z nejúčinnějších nástrojů na změnu lidského chování, který se neustále vyvíjí 
kupředu – v komerčním marketingu. Pracovníci marketingu vytvořili širokou paletu nástrojů a technik, 
které dokážou efektivně nasměrovat zákazníky ke konkrétnímu chování. Komerční marketing může někdy 
používat kontroverzní praktiky a může se setkávat s kritikou, přesto nabízí inspiraci také pro podporu spole-
čensky žádoucího chování. Sociální marketing spočívá ve zkombinování dobré praxe z marketingu s oblastí 
sociální politiky a práce (Andreasen, 2006).

Pro podporu jedinců k trvale udržitelnému chování se zpravidla využívá mírně modifikované metody, komu-
nitně založeného sociálního marketingu (z anglického community-based social marketing, dále jako CBSM; 
McKenzie-Mohr et al., 2012; v českém prostředí se někdy právě tento přístup označuje jako behaviorální 
analýza). Teoretická východiska CBSM leží v sociálním marketingu a v poznatcích a postupech sociálních věd, 
především z oblasti sociální psychologie a ekopsychologie. Výzkumy již dříve prokázaly, že samotné informo-
vání občanů často nestačí k dosažení žádoucí změny chování. CBSM na tato zjištění navazuje a zaměřuje se 
především na identifikování faktorů, které osvojení si žádoucího chování podporují – tzv. benefity, nebo 
mu naopak brání – bariéry. Vztah benefitů a bariér k určitému chování znázorňuje následující schéma.

CBSM zahrnuje pět kroků:
1. výběr cílového chování,
2. identifikování bariér a benefitů vzhledem k cílovému chování,
3. návrh strategie, která redukuje bariéry a zároveň zvyšuje vnímané benefity daného chování,
4. ověření strategie,
5. implementace strategie v širokém měřítku a pokračující evaluace její efektivity.

Bariéry a benefity je také možné dělit dle jejich zdroje na interní (nachází se uvnitř jedince a souvisí s jeho 
vnímáním dané situace) a externí (faktory vnějšího prostředí). Pokud stanovíme jako cíle vzdělávacího kurzu 

Obr. 6 – benefity a bariéry, které podporují nebo naopak brání jedinci v osvojení si zamýšleného chování

Subjekt
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Zamýšlené chování
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konkrétní chování v oblasti finanční, právní či občanské, je žádoucí následně identifikovat jak interní, tak 
externí benefity a bariéry. Ačkoli samotné vzdělávání se bude týkat primárně interních faktorů (a musí být 
navrženo tak, aby skutečně posilovalo interní benefity a odstraňovalo interní bariéry), identifikace externích 
faktorů je cenná pro další politiku v oblasti zvyšování občanských, právních a finančních kompetencí občanů.

5.3 Didaktické metody

V následující části uvádíme některé z didaktických metod. Didaktická metoda je obecně vzato prostředek, 
nástroj, kterým vyučující (lektor) vede účastníka vzdělávání k naplnění výukových cílů a který „spočívá ve 
vytvoření souboru přístupů, kterými lektor předává poznatky a formuje dovednosti, případně návyky účast-
níků“ (Mužík, 2010, str. 89).

Výběr konkrétní metody nebo metod závisí na mnoha faktorech a je nutno mu věnovat dostatečnou pozor-
nost. Metoda má být zvolena tak, aby umožnila dosahovat výukových cílů co nejefektivněji. V pedagogické 
ani andragogické praxi neexistuje univerzální metoda, každá z nich má svoje specifika, slabá a silná místa. Je 
třeba vzít v úvahu specifické charakteristiky účastníků vzdělávání, jejich dosažené úrovně učební dovednosti, 
podmínky, v nichž bude vzdělávání realizováno, časovou náročnost i požadavky konkrétní metody na 
pedagogickou vyspělost lektora a jiné (např. Mužík, 2010).

V odborné praxi najdeme značné množství typů třídění didaktických metod. Následující členění je určeno 
vztahem jednotlivých metod k praxi. Tento přehled si neklade za cíl být úplným seznamem použitelných 
metod, slouží jen pro základní orientaci v množství didaktických nástrojů; jejich množství a různé podoby 
narůstají spolu s rychlým rozvojem andragogické praxe.

Teoretické Teoreticko-praktické Praktické

Klasická přednáška 

Čtená přednáška 

Přednáška s diskusí 

Seminář

Studium literatury, studijních opor

Učení se pomocí audio a videopořadů

Cvičení

Diskusní metody 

Problémové metody 

Programovaná výuka 

Metody trenažérového výcviku

e-Learning

Diagnostické a klasifikační metody

Projektové metody 

Metoda případová 

Metoda inscenační 

Metoda her Brainstorming

Sugestopedie

Instruktáž 

Coaching 

Mentoring 

Asistování 

Crosstraining 

Stáž

Exkurze

Stínování

Tabulka 7 – přehled didaktických metod

5.3.1 Teoretické metody
Klasická přednáška – typická metoda výuky na vysokých školách i ve vzdělávání dospělých jako součást růz-
ných seminářů, konferencí, kurzů. Její výhodou je možnost předání velkého množství poznatků, vytvoření 
logických vazeb a osvětlení teoretických východisek. Nevýhodou pak nesporně pasivita účastníků vzdělávání.

Čtená přednáška – přednáška čtená z připraveného materiálu, co je využíváno na konferencích nebo při výuce, 
kdy je nutno přesně podat určité informace (znění zákonů, výsledky výzkumné činnosti a jiné). Velikou 
nevýhodou je pasivita účastníků a malá možnost jejich zapojení do dění.
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Přednáška s diskuzí – oproti předchozím je možné více zapojit publikum, účastníky vzdělávání, reagovat na 
dotazy k probíranému tématu.

Seminář – často využívaná metoda výuky dospělých. I přes menší aktivitu účastníků, jako je tomu i při ostat-
ních teoretických metodách, je možné při kvalitní přípravě a vhodném výběru jednotlivých referátů efek-
tivně dosáhnout stanovených výukových cílů.

Studium literatury, studijních opor – metoda založená na autoregulaci učení. Její výhodou je možnost vzděláva-
ného samostatně si regulovat kdy, kde a jak bude jeho studium probíhat. Metoda je ale náročná na aktuální 
motivaci vzdělávajícího se, jeho schopnosti práce s daným výukovým materiálem, a proto je důležité, aby 
výukový materiál byl pečlivě a kvalitně připraven.

Obecně jednou z hlavních nevýhod teoretických metod je pasivní role účastníků vzdělávání. I tak jsou ale pro 
mnohé situace, dosahování určitých vzdělávacích cílů v daných podmínkách, efektivní variantou. Je nicméně 
potřeba kvalitní přípravy a adekvátních výukových technik, určených k aktivizaci a motivaci účastníků vzdělávání.

5.3.2 Teoreticko-praktické metody
Cvičení – jedná se někdy o metodu, jindy spíše o výukovou techniku, kterou lze obohatit teoretické metody 
pomocí aktivního procvičování vysvětlené teorie. Příklady k procvičování může vybírat sám lektor (tradiční 
přístup) nebo můžou být vybrány ve spolupráci s účastníky vzdělávání. Takto je možné procvičovat na pří-
kladech z aktuální praxe a zvýšit tak motivaci účastníků vzdělávání angažovat se v jejich aktivním řešení.

Diskusní metody – metody založené na rozhovoru, učebním dialogu. Pro učení dospělých jsou velmi vhodné, 
protože pomocí pečlivě vybraných otázek vedou k pochopení a zpracování učební informace, zároveň 
umožňují neustálou kontrolu toho, zda a jak byla látka naučena. Nevýhodou je ovšem velká časová nároč-
nost, nevhodnost pro větší skupiny účastníků a také náročnost na přípravu lektora.

Pro IPN: Tato metoda může mít své místo v širším kontextu vzdělávání. Například jako úvod pro větší množství 
vedoucích pracovníků, kde se budou představovat cíle a podoba dalšího vzdělávání, které ovšem teprve bude následovat 
a bude postaveno na aktivním zapojení cílové skupiny, tedy na metodách teoreticko-praktických nebo praktických.

Pro IPN: Pro všechny z vymezených cílových skupin je seminář vhodnou volbou za předpokladu 
vyvážené kombinace teoretické a praktické části.

Pro IPN: Pro udržení dlouhodobějšího vzdělávacího efektu je vhodné nabídnout účastníkům 
vzdělávání studijní oporu (materiály, brožurky, webové portály), která může sloužit pro uchování 
získaných poznatků, popřípadě k získání dalších informací.

Pro osoby ve VTOS je tato studijní opora velice potřebná, neboť může být poskytována prostřed-
nictvím vězeňských knihoven a může být přidána do výstupního portfolia propuštěného, a tak 
napomoci jeho kvalitnější integraci do společnosti.

U skupiny pracujících z méně až středně kvalifikovaných profesí a u skupiny pracujících nad 50 
let je nutné zvážit vhodnost multimediálních a interaktivních studijních opor z důvodu nižších 
schopností těchto skupin pracovat s informačními technologiemi.

Pro IPN: V oblasti rozvoje gramotností je cvičení vhodnou metodou pro nácvik aplikace znalostí v praxi, 
například výběrem konkrétního úvěru na základě autentické nabídky finančních produktů a rozborem 
příslušných smluv. Je samozřejmě vhodné využít materiály určené pro danou cílovou skupinu.
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Problémové metody – metody založené na skupinovém nebo individuálním řešení problémů. Rovněž vhodná 
metoda pro vzdělávání dospělých.

Metoda případová – tato metoda je dnes již běžně užívanou praxí. Její nespornou výhodou je, že využívá 
reálné praktické zkušenosti účastníků vzdělávání a vede k velice aktivnímu přístupu k řešení problému. Na 
druhou stranu je metoda náročná jednak časově a jednak metodologicky – výběr účastníků a předneseného 
problému by měl proběhnout po pečlivé analýze vzdělávacích cílů, ale i charakteristik skupiny účastníků.

Metoda inscenační – metoda hraní rolí. Pozitivním faktorem pro výuku dospělých je jednoznačně snadnější osvo-
jování modelů chování a jednání, možnost podívat se na problém očima někoho druhého. Tato metoda má však 
i svá úskalí, je závislá na schopnosti a vůli účastníků zapojit se do inscenace, převzít cizí roli a improvizovat.

Metoda her – podobně jako metoda řešení problému a inscenační metody navozuje fiktivní realitu, ve které 
je možné si řešení problémů a rozhodovacích procesů nacvičit a vidět vzájemnou provázanost rozhodnutí 
a význam jednotlivých faktorů pro rozhodování. Odborná veřejnost ale není jednotná v popisování účin-
nosti těchto metod (Mužík, 2010, str. 151).

Pro IPN: HZSČR – vhodná metoda pro rozsáhlou vzdělávací činnost hasičského sboru směrem k veřej-
nosti. Jakkoli je metoda náročná, právě vzdělávání v rámci projektu představuje pro vzdělávací aktivity 
u hasičského záchranného sboru příležitost investovat do této metody vzdělávání dospělých.

Pro IPN: Jak bylo popsáno v teoretické části, vzdělávání dospělých by mělo být vždy maximálně 
spojeno s řešením konkrétních životních situací a problémů. Proto navrhujeme akcentovat tuto 
metodu při tvorbě designu vzdělávacích aktivit.

PČR – velmi vhodná metoda, která může pro určitou policejní jednotku přinést možnost společně 
se účastnit pojmenování problémů daného okrsku a návrhu jejich řešení. Podíl na tomto procesu 
zvyšuje pravděpodobnost naplnění vzdělávacích cílů.

Pro IPN: Tato metoda je ideální pro cílové skupiny, které mohou mít autentické zkušenosti s pro-
blémovou situací ve finanční nebo občanskoprávní oblasti (zejména osoby ve VTOS).

Pro IPN: Silnou stránkou inscenačních metod je praktický nácvik žádoucího chování. Tyto metody 
doporučujeme pro všechny cílové skupiny v závislosti na stanovených vzdělávacích cílech.

PČR, AČR, HZSČR – vhodná metoda pro témata související s lidskými právy, například politický 
extremismus. V této oblasti jde nejen o změnu postojů, ale také o konkrétní změnu návyků, které 
se dosahuje velice těžko.

PČR – vhodná metoda pro téma community policing, v jehož rámci lze občanskou a právní gra-
motnost dobře uplatňovat. Community policing je soubor celé řady konkrétních návyků. (Např. je 
to možnost jako prolomit „systém brána“, který byl identifikován jako soubor vědomých i nevě-
domých technik, které mají odradit občany od oznámení – zejména drobné – trestné činnosti.

Pro IPN: PČR, AČR, HZSČR – metoda vhodná zejména pro občanskou i právní gramotnost, tedy 
pro situace, kdy je potřeba získané poznatky účinně aplikovat v souvislostech. Skrze metody her je 
možné ukázat dopady konkrétního chování a také si vyzkoušet dopady „změněného“ chování.

AČR – u tématu finanční gramotnosti umožňuje rizikové skupině vojáků, například těch, kteří se 
vracejí ze zahraniční mise, uvědomit si rizikové chování vedoucí do finančních problémů (nekont-
rolované utrácení rychle nabytých peněz apod).
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5.3.3 Praktické metody
Koučování – je způsob vedení lidí, metoda, která pomocí rozhovoru a dalších technik umožňuje maximalizo-
vat rozvoj osobnosti v dané oblasti. Jako metoda je velice cílená, účinná, zaměřená na konkrétní cíle. Je však 
určena zejména jednotlivcům ve spolupráci s vysoce kvalifikovaným.

Mentorování – metoda podobná koučování, kdy starší, zkušenější pracovník vede v pracovní činnosti méně 
zkušeného a pomáhá mu v jeho rozvoji. Tato metoda je užívána v profesním vzdělávání a má podobné limity 
jako metoda koučování.

Sugestopedie – koncept výuky, který vychází ze zkušeností a poznatků o fyziologických procesech člověka. 
Podle tohoto konceptu je možné snáze učební látku vnímat a zapamatovat si ji při tělesném i duševním uvol-
nění podpořeném hudbou apod. Při učení spoléhá na nevědomé mechanismy, odbourává negativní postoje 
k učení a učí tvořivosti. Je ale metodologicky i lektorsky velmi náročná a vyžaduje zkušeného lektora.

5.3.4 E-learning
Specifickou kategorií je metoda e-learningu, která se od ostatních liší zejména prostředím, ve kterém se vzdělá-
vání uskutečňuje, její příklon k spíše teoretickým nebo teoreticko-praktickým metodám závisí na tom, jak je 
koncipována struktura tohoto vzdělávání. E-learning znamená „využíváni informačních a telekomunikačních 
technologií ve vyučování a učení“ (Mužík, 2010, str. 189). Může se jednat o kurzy na CD, DVD a jiných pře-
nosných médiích, kurzy na internetu/intranetu, virtuální třídy a skupiny a jiné. V dnešní době vidíme prudký 
rozvoj využívání této metody, od distančního vzdělávání na vysokých školách a zájmového vzdělávání přes 
různé kurzy a školení až po sebevzdělávání pracovníků.

Pomocí technologií může být učební látka velice snadno dostupná, rozdělená do logických celků a při-
způsobená různé úrovni účastníků vzdělávání. S dobře fungující zpětnou vazbou, zejména u metod on-line, 
může poskytovat i relativně dobrý kontakt s lektorem a dalšími účastníky. Informace a jednotlivé lekce také 
nejsou vázány na specifické místo nebo čas, účastník si může tyto podmínky nastavit téměř libovolně.

Nevýhody e-learningu souvisí s různým stupněm počítačové gramotnosti jednotlivých účastníků, kdy lze 
předpokládat, že lidé s horší schopností používat danou techniku budou těžit z této vzdělávací metody méně 
a snížená může být i jejich celková motivace. Dále mezi nevýhody patří jistá náročnost na sebedisciplínu 
a nutnost sebeřízení procesu vzdělávání. Podle průzkumu firmy Gopas v rámci projektu „E-learning v praxi 
z pohledu uživatelů“ v daném vzorku uživatelů byla jako největší nevýhoda identifikována absence kontaktu 
se živým lektorem a ztížená možnost ptát se na věci, kterým nerozumějí (Gopas, 2002 in Mužík, 2010).

Pro IPN: AČR, PČR – v rámci udržitelnosti vzdělávání by bylo velmi užitečné formou koučingu 
vyškolit budoucí mentory pro témata občanské, právní i finanční gramotnosti.

Osoby ve VTOS – v rámci programu zacházení je forma osobního koučingu velice efektivní pro 
individuální přístup a dlouhodobou udržitelnost nabyté gramotnosti.

Pro IPN: U pracujících z méně až středně kvalifikovaných profesí a u zaměstnanců nad 50 let lze 
očekávat nižší kompetence ve využívání informačních technologií. U těchto cílových skupin nalé-
záme nižší důvěru a motivaci vzdělávat se s využitím digitálních technologií.

PČR, AČR, HZSČR – e-learning může být efektivní oporou pro jakékoli vzdělávání, zejména pro 
právní gramotnost spojenou například s otázkami nového občanského zákoníku. Klíčovou pod-
mínkou pro efektivní uplatnění e-learningu je ovšem úzká návaznost na jiné formy výuky. Je 
možné si představit modelové situace pojednané formou e-learningu, důležité je však, aby nava-
zoval na nějaké zkušenostní učení, které se bude s informacemi s e-learningem propojovat a tyto 
zkušenosti bude možné sdílet s ostatními kolegy.

Osoby ve VTOS – každá z 36 věznic disponuje počítačovou technikou, komplementární e-learnin-
gový program by mohl být efektivní pro dosahování vzdělávacích cílů.
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Vhodnost jednotlivých metod pro konkrétní oblasti a dosažení specifikovaných cílů je možné konkrétně vyme-
zit na základě další podrobné analýzy vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávání vzhledem k daným cílovým 
skupinám a se zaměřením na vzdělávání v oblastech zvýšení finanční, občanské a právní gramotnosti.
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6 Shrnutí výsledků

6.1 SWot analýza
SWOT analýza vzdělávání cílových skupin v daných tematických oblastech.

Silné stránky
  Dostatečné množství organizací, které se zabývají rozvojem sledovaných gramotností.
  Opora ve strategických vládních i mezinárodních dokumentech.
  Deklarovaná potřebnost rozvoje sledovaných gramotností ze strany hlavních zainteresovaných aktérů.
  PČR, AČR, HZSČR a osoby ve VTOS mají interní struktury na podpory vzdělávání.
  AČR – MO již má nebo plánuje několik projektů, do kterých je možné vzdělávání integrovat (přijímací 
kurz, systém řízení kariér, projekt Výchova, diskuse na Interním komunikačním portálu).

  AČR, PČR – politický extremismus a již stávající – byť velmi nedostatečný – systém jeho monitoringu 
vytváří příležitost pro rozvoj vzdělávání v dalších gramotnostech.

  Skupina 50+ – rostoucí zájem v neziskovém sektoru o aktivity spojené se zaměstnatelností a vzděláváním 
této cílové skupiny.

  Skupina 50+ – relativně vysoký zájem o další vzdělávání.

Slabé stránky
  Nízká ochota dospělé populace aktivně se zapojovat do nabídky neprofesního vzdělávání.
  Nejpotřebnější skupiny nedokážou posoudit přínosnost daného vzdělávání.
  Velká část vzdělávacích aktivit je zaměřena primárně na informování, nikoli na rozvoj dovedností 
využít znalosti v běžném životě.

  Vzdělávací nabídka není dostatečně přizpůsobena cílovým skupinám.
  PČR, AČR, HZSČR – vzdělávání pro tyto CS v těchto tématech se ještě nikdy nerealizovalo, nepanuje 
zřetelná shoda o jeho smysluplnosti.

  Skupina 50+ – většina současné vzdělávací nabídky je pro ně hůře dostupná (časté využívání informačních 
technologií).

  Nízká účast osob z méně a středně kvalifikovaných profesí na dalším vzdělávání a nedostatečná nabídka spe-
cificky zaměřená na tuto cílovou skupinou.

  Dostupnost vzdělávacích aktivit pro méně a středně kvalifikované osoby je výrazně lepší v krajských 
a okresních městech. Distribuce vzdělávací nabídky neodpovídá geografickému rozložení osob z méně až 
středně kvalifikovaných profesí.

Příležitosti pro IPN
  Rok 2012 je Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.
  Spolupráce s profesními odbory.
  Spolupráce s interními vzdělávacími sbory AČR, PČR, HZSČR a vězeňské služby (Univerzita obrany, vzdě-
lávací odbory MV a MO, Policejní akademie, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Institut ochrany 
obyvatelstva, Institut vzdělávání vězeňské služby). Díky tomu je možné dosáhnout udržitelné podoby 
vzdělávání.

  Široká spolupráce vzdělávacích organizací z neziskové i komerční sféry a veřejného sektoru.
  Možnost realizovat vstupní analýzu reálných vzdělávacích potřeb cílových skupin.
  Osoby ve VTOS – možnost napojení na připravovaný projekt rozvoje finanční gramotnosti

 Probační a mediační služby České republiky.
  PČR – pracovat s konceptem community policing, navázat na části Reformy PČR např. projekt P1000.
  IPN umožňuje kompenzovat finanční náklady účastníkům vzdělávání.
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Hrozby pro IPN
  Finanční náklady spojené s participací na vzdělávání výrazně snižují ochotu účastníků se zapojit.
  Zaměstnavatelé neumožňují pracovníkům účastnit se vzdělávacích aktivit během profesní doby.
  Vysoká nutnost meziresortní spolupráce (MŠMT, MF, MV, MPO, MPSV, MO, MS).
  Vzdělávání nebude efektivní, nedosáhne reálné změny v chování.
  Vzdělávání nebude odpovídat vzdělávacím potřebám cílových skupin.
  Nepovede se motivovat účastníky k dalšímu vzdělávání, nebude dosaženo dlouhodobého efektu. Vzdě-
lávání proběhne jako masová vlna bez jakékoli návaznosti a znatelné stopy v cílové skupině.

  Vzdělávání osob ve VTOS – vzdělávání může být pouze dobrovolné, není možno osoby nutit; organi-
zační zátěž pro chod věznic.

  PČR a AČR – příslušníci jsou v komplikované situaci, zabývají se spíše existenčními starostmi a zajištěním 
základních funkcí. Vzdělávání může být vnímáno jako luxus vnucovaný „shora“. Nutnost dobré komuni-
kace.

  Tlak na velký počet proškolených osob je v konfliktu s požadovanou změnou chování.
  Vzdělávání se bude muset vyrovnat s nedůvěrou vůči všem velkým projektům organizovaným státem a při-
cházejícím „shora“.

6.2 Jak toho dosáhnout – rovina organizace

Aby bylo možné výše navrhovaných cílů dosáhnout, navrhujeme provést některá organizační opatření:

1.  V rámci plánovaného projektu IPN by měla být možnost nejen rozsáhlé vstupní analýzy a průzkumu, ale 
zároveň vytvořit systém průběžného monitoringu, evaluace a dalšího vývoje. Jak vyplývá z kapitol věno-
vaných jednotlivým cílovým skupinám, vzdělávání zaměřené na tyto cílové skupiny a s těmito tématy se 
v ČR v podstatě ještě nikdy nerealizovalo. Proto je zásadní, aby v rámci IPN byla možnost vstupního 
výzkumu a dále soustavného vývoje a testování.

  Navrhovaná podrobná analýza podle metody CBSM, zaměřená na vzdělávání v občanské, právní 
a finanční gramotnosti, bude v českém kontextu jedinečnou příležitostí provést na toto téma průzkum. 
Proto bychom považovali za přínosné udělat ze všech analýz a výzkumů provedených v rámci IPN 
samostatný projektový výstup, který by měl podobu publikace. Zvětší se tak šance, aby ze zkušeností 
nashromážděných v rámci IPN mohli těžit i budoucí aktéři dalšího vzdělávání.

  V zájmu získání co největšího množství praktických zkušeností by bylo velice užitečné pracovat ve výše 
zmíněných analýzách a vývojové práci také s daty z jiných projektů zaměřených na další vzdělávání 
v rámci OP VK. Plánovanému IPN je například obsahově velmi blízká výzva č. 37 v ose 3.1 OPVK, 
která byla vyhlášena na podzim 2011. V této výzvě bude v dohledné době realizováno několik málo 
desítek menších projektů zaměřených na občanské vzdělávání, právní gramotnost i finanční gramot-
nost. Bylo by velmi obohacující provést u projektů realizovaných na základě výzvy č. 37 systematickou 
obsahovou evaluaci a případně úspěšné vzdělávací modely zapojit do realizace IPN.

2.  Toto vše z hlediska IPN předpokládá, že by měl být nalezen způsob úzké metodické a obsahové spolu-
práce mezi jednotlivými realizátory dílčích zakázek. Zároveň by mělo být určeno, který ze zapojených 
subjektů bude mít poslední slovo v metodických otázkách.

3.  Velký problém plánovaného IPN vidíme v udržitelnosti jeho výstupů, což úzce souvisí s otázkou, zda 
se podaří projekt věrohodně zakotvit v realitě daných cílových skupin. Jinými slovy jde o to, aby IPN 
neskončilo jako jednorázová masová vlna dvou- až čtyřhodinových školení pro velké množství lidí, která 
bude sama o sobě mít jen malý účinek na účastníky vzdělávání a navíc nebude nic dalšího následovat. 
U řady cílových skupin existuje velká a přirozená fluktuace, například u vězňů, ale také u vojáků, poli-
cistů nebo hasičů. Jak zařídit, aby vzdělávání mohlo zasáhnout i budoucí příslušníky cílových skupin?
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  Riziku, že v honbě za velkým počtem plánovaných proškolených osob bude podceněna udržitelnost pro-
jektu, je možné čelit tím, že bude důsledně založen na partnerství s relevantními aktéry vzdělávání v dané 
oblasti. Partnerství může pomoci eliminovat také problém, který při první analýze vyplynul jako riziko 
v podstatě u všech cílových skupin, totiž aby vzdělávání nabízené v rámci chystaného IPN nebylo vní-
máno jako jakýsi cizorodý a neužitečný produkt oktrojovaný „z ministerstva“ či prostě jen „shora“. Spo-
jení s partnery, kteří v oblasti již působí a mohli si už u cílové skupiny získat důvěru, může tento problém 
pomoci překonat. Jedná se například o významné NNO, zavedené školy, úspěšné dlouhodobé vzdělávací 
projekty, spolupráci s významnými „opinion leadry“ apod.

  Princip partnerství dále vidíme jako podstatný pro vytvoření efektivních komunikačních struktur, které 
osloví zájemce. Jinak by projekt byl odkázán na informační kampaně, které jsou, jak vyplývá z textu výše, 
samy o sobě málo účinné. Partnerství s již známými aktéry na poli vzdělávání může pomoci vytvořit při-
rozená a udržitelná místa, kde bude občanské vzdělávání dostupné, tak aby vzdělávání neskončilo poté, 
co budou příslušné firmy mít placeny dané kurzy.

4.  V rámci IPN předpokládáme konflikt mezi požadovanými počty podpořených osob a cíli v podobě změny 
chování u daných cílových skupin. Velká čísla podpořených osob umožňují pouze krátká informační ško-
lení, nikoli vzdělávání zaměřené na změnu chování. Další problém je organizace školení pro velké počty lidí 
v krátkém čase, která neubude umožňovat dostatečně zakotvit vzdělávání v realitě cílové skupiny a vytvo-
řit návaznost na partnery, kteří mohou zajistit udržitelnost takového vzdělávání i po skončení projektu. 
(Nehledě na skutečnost, že u některých cílových skupin je vyloženě nutné na institucionální úrovni úzce 
spolupracovat, jako například v případě vězňů, příslušníků armády, policie nebo hasičského záchranného 
sboru, což zabere určitý čas.)
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