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Abstrakt
Bakalářská práce se nejprve zabývá vymezením ekonomické socializace společně se
základními pojmy, které s ní souvisí. Pozornost je věnována zejména funkční a ekonomické
gramotnosti. Téma je doplněno o výchovná doporučení pro rozvoj ekonomické gramotnosti, a
také o aktuální postoj České republiky k rozšíření vzdělávacího plánu pro podporu této
oblasti. Jak ekonomická socializace jedince přesně probíhá, je explicitně vysvětleno jejími
vývojovými fázemi. Zmíněny jsou také aspekty schopnosti odložené gratifikace v souvislosti
se spořením a kapesným. V empirické části je představen návrh výzkumu zabývající se právě
schopností odložené gratifikace ve vztahu k ekonomické gramotnosti a zkušenosti s
kapesným.

Klíčová slova
ekonomická socializace - ekonomická gramotnost – kapesné - spoření peněz - odložená
gratifikace

Abstract
The bachelor thesis first deals with the definition of economic socialization together with the
basic concepts related to it. Attention is paid to functional and economic literacy. The theme
is supplemented by educational recommendations for the development of economic literacy,
as well as the current attitude of the Czech Republic to extend the educational plan in support
of this area. As the economic socialization of an individual is in progress, it is explicitly
explained by its developmental phases. There are also aspects of the ability to defer grace in
connection with savings and pocket money. The empirical part presents a research proposal
dealing with the ability of deferred gratification in relation to economic literacy and
experience with pocket money.
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Úvod
V současném světě člověk nezažívá mnoho situací, kdy by nepotřeboval žádné peníze. Ba
právě naopak, situací, kde hrají roli peníze, neustále přibývá. Ekonomika, trh a postoj k
penězům se v čase markantně mění. Dříve si lidé mezi sebou měnili věci, postupně se přešlo
na platidla. Po mincích a papírových penězích přišly elektronické peníze. Dnes už známe
něco, čemu se říká kryptoměna. Svět ekonomiky je dynamický. O to více bychom mu měli
rozumět a být orientovaní v tom, co se děje, a jaké jsou trendy. To se týká také dětí. Čím je
vybavit, aby porozuměly ekonomickým zákonitostem? Jak nejlépe zvládnou proces
ekonomické socializace v rámci rodiny i v rámci školského systému?
Donedávna se téma ekonomické psychologie sytilo zejména poznatky o dospělých, a to
především z oblasti sociální psychologie a psychologie reklamy. Pozornost byla věnována
otázkám spotřebního chování, působení reklamy, rozhodování v ekonomii apod. Stejným
vlivům jsou však vystavovány také děti. V České republice existuje několik výzkumů
věnujících se například hospodaření s penězi nebo zjišťující povědomí o hodnotě peněz,
funkci banky apod. V porovnání se zahraničím je ekonomické socializaci věnována stále malá
pozornost. Podobné je to s publikováním. V nabídce je několik příruček pro rodiče, ovšem
není k dispozici žádná ucelená publikace věnující se ekonomické socializaci v její plné šíři.
Téma bývá pouze přidružováno k obsahu některých učebnic vývojové psychologie nebo
ekonomické psychologie dospělých. Cílem této práce je proto poskytnout základní přehled o
průběhu ekonomické socializace dítěte a dospívajícího, o významných meznících ve vývoji a
nejvýznamnějších aspektech, které se na ekonomické socializaci velkou mírou podílejí.
První část práce je literárně-přehledová, ve které jsou rozpracována témata ekonomická
socializace, ekonomická gramotnost, problematika kapesného a spoření peněz. Speciální
kapitola je věnována také schopnosti odložené gratifikace, která je významná z pohledu
dovednosti vytvářet si finanční rezervu. V druhé části je představen návrh kvantitativního
výzkumu, jehož předmětem zkoumání je nalezení či vyvrácení korelace mezi schopností
odložené gratifikace, přítomnosti kapesného a úrovní ekonomické gramotnosti.
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1. Ekonomická socializace
Ekonomickou socializací rozumíme osvojování si principů ekonomického myšlení a chování
probíhajícího od útlého věku až po dospělost. Cílem ekonomické socializace je ekonomická
gramotnost - osvojení si znalostí a dovedností potřebných pro plnohodnotné fungování v
ekonomickém světě (Furnham & Argyle, 2000).

1.1 Základní pojmy související s ekonomickou socializací
Nejdůležitější pojmy, které s ekonomickou socializací souvisí, jsou socializace jedince,
sociální učení, a kognitivní vývoj jedince. Ekonomická socializace je součástí socializace
jedince jako takové. Ta probíhá podle Výrosta a Slaměníka (2008) prostřednictvím
socializačních činitelů:
● mikroprostředí – rodina, školní třída
● mezoprostředí – vztahy mezi jednotlivými mikroprostředími (sociální vazby)
● exoprostředí – podmínky, které jedinec netvoří, ale dotýkají se ho zprostředkovaně
● makroprostředí – projektuje se do života jedince prostřednictvím tří předchozích
činitelů (společenská situace, ideologie státu, ekonomika společnosti)
Hlavním socializačním činitelem je rodina. Členové rodiny slouží dítěti jako modely chování.
Dítě se učí především na základě pozorování modelu chování a navazující reakcí okolí –
observačním učením. Dítě si následně naučené projektuje při činnostech adekvátních jeho
věku. Imituje to, co vidělo např. hra na obchod (Bandura, 1977). Jaký model chování si
finálně dítě přijme za své, závisí mimo jiné i na jeho aktuálním vývojovém stupni. Jedinec
prochází biologickým zráním, kognitivním vývojem, který mu postupně umožňuje porozumět
jednotlivým pojmům a jevům např. stálosti objektu, časovému sledu, reverzibilitě nebo
zákonitostem ekonomického rozhodování atd. Uceleně vývojové fáze kognice popsal Piaget.
To, co podle Piageta posouvá jedince na vyšší vývojový stupeň je stimulace z prostředí,
schopnost organismu reagovat na tuto stimulaci a proaktivní vyhledávání stimulů z prostředí
(Piaget & Inhelderová, 2001). Postupně tak jedinec vrůstá do společnosti se všemi jejími
aspekty. Pozoruje svět kolem sebe, snaží se v něm zorientovat a být v něm aktivním
činitelem.

1.2 Funkční gramotnost
Vývoj kognitivních schopností jedince, úroveň schopnosti sociálního učení a průběh
socializace jako takové předurčují, jak se jedinec bude orientovat v prostředí, jak bude tzv.
9

funkčně gramotný. Termín funkční gramotnost nalezneme v literatuře vymezen mnoha
různými formulacemi. Všechny se shodují v základní představě, a to sice té, že se jedná o
rozšíření gramotnosti, o její využitelnost v každodenním životě. Podle Doležalové (2005) se
skládá ze tří dimenzí:
● Textová (literární) gramotnost – vědomosti a dovednosti potřebné k porozumění textů
jako jsou noviny, zprávy, komentáře apod.
● Dokumentová gramotnost – vědomosti a dovednosti potřebné k využití informací z
různých zdrojů a jejich vzájemná kombinace (formuláře, jízdní řády, mapy, pokyny,
diagramy, reklamní prospekty apod.)
● Numerická gramotnost – vědomosti a dovednosti potřebné k provádění početních
operací s hodnotami, které čtenář najde v různých dokumentech (tabulky, grafy, účty,
objednávky zboží, bankovní formuláře, oznámení banky o úrocích apod.)
Funkční gramotnost lze popsat jako dovednost participovat na světě informací. Je výslednicí
úspěšné socializace a vzdělávacího systému. Jednou z jejich podsložek je také finanční
gramotnost, která je utvářena ekonomickou socializací jedince (Burdová & Matějů, 1998).
To, jakým způsobem se bude v jedinci utvářet funkční gramotnost záleží na jeho vlastnostech
a zkušenostech, ale stejně tak také na jeho vrozených dispozicích a charakteru nervové
soustavy. Jedná se o souhrn následujících činitelů - věk, schopnost a připravenost k dalšímu
vzdělávání, připravenost na změny, schopnost adaptace ke strukturálním a technickým
změnám, ke změnám v zaměstnanosti, flexibilita, intelektuální úroveň, schopnost aktivní
práce s informacemi, volní vlastnosti, prožívání negramotnosti nebo nedostatečné gramotnosti
(Doležalová, 2005).
Úroveň funkční gramotnosti souvisí se sociálně-ekonomickými a kulturně-politickými
faktory, které se projektují do mikroprostředí tedy rodinného zázemí. Mezi faktory
přispívající k nízké funkční gramotnosti jedince patří nižší sociální a ekonomický status
rodiny, nízká vzdělanostní úroveň rodičů (popř. nedokončená školní docházka) a
nezaměstnanost rodičů. Problematické působení má také rodina patřící do etnické skupiny,
která nehovoří jazykem, ve kterém se dítě učí. Dále rodina, která nemá kulturní vyžití a
nepoužívá psanou formu komunikace. A konečně rodina, která nepředává dítěti poselství o
důležitosti vzdělání, neuvědomuje si vlastní nedostatky v oblasti funkční gramotnosti, a není
sto dítěti pomoci s přípravou do školy. Naopak mezi funkční gramotnosti prospěšné faktory
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patří vyšší sociální a ekonomický status rodiny. Pozitivně působí také vyšší stupeň vzdělání
rodičů a zaměstnání, při kterém využívají psanou kulturu. Podpůrný efekt má také adekvátní
hodnotová a zájmová orientace rodiny, která je zaměřena na vzdělávání a své potomky k tomu
vede. Rodina, která ovládá výukový jazyk, tedy patří do etnicky většinové společnosti, a je
schopna dítěti pomoci s přípravou do školy. Rodina, pro kterou je jednou z hlavních priorit
poskytnout dítěti kvalitní vzdělání (Doležalová, 2005).
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2. Ekonomická/finanční gramotnost
V literatuře se objevuje název ekonomická gramotnost, častěji se můžeme potkat s pojmem
finanční gramotnost. Toto označení má delší historii a je v pojmosloví více zakořeněné.
Označení ekonomická psychologie působí, že vystihuje problematiku v širším kontextu, což
je žádoucí. Oba názvy nicméně ve skutečnosti znamenají totéž. V textu jsou proto používány
oba v návaznosti na použité zdroje.

2.1. Aspekty ekonomické/finanční gramotnosti
Pro správné porozumění pojmu finanční gramotnost je kapitola uvedena přesným vymezením
podle Národní strategie finančního vzdělávání (Ministerstvo financí ČR, 2010, s. 11):
,,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.´´ Ekonomická gramotnost je tvořena třemi složkami: Peněžní gramotnost, je soubor
dovedností potřebných k provádění hotovostní a bezhotovostní platby. Cenová gramotnost je
dovednost porozumět proměnlivosti peněz v čase, inflaci, úrokům. Rozpočtová gramotnost je
soubor kompetencí potřeby k vedení osobního či rodinného účtu. Schopnost plánovat a
reagovat na životní situace (pojištění, úvěr apod.) (Ministerstvo financí ČR, 2010).
Cenovou gramotnost zkoumaly Foxová a Kehret-Wardová (1990), kdy porovnávaly přístup k
penězům dětí předškolního, středního školního věku a adolescentů. Zeptaly se jich, za kolik
peněz by prodávali kolo. Předškolní děti cenu určovaly podle velikosti kola. Desetileté děti
preferovaly jako hlavní faktor, kolik práce dalo kolo vyrobit. Třináctileté děti již uvažovaly na
vyšší úrovni a zajímaly se o využitelnost kola pro konkrétního zákazníka. Jak dobré kolo to
je. Třináctileté děti se svým uvažováním velmi blížily dospělému, chybělo jim pouze zahrnutí
otázky nabídky a poptávky. Z výzkumu vyplývá, že děti ve věku mezi 8 a 11 rokem již dobře
rozumí výměně peněz za vynaložené úsilí, nicméně zatím nejsou schopny porozumět
ekonomickému systému jako celku. Ukazuje se, že děti rozumí postoji obchodníka, který
potřebuje z obchodu profitovat, ovšem nerozumí samotnému stanovení ceny. Adolescenti se
hlubšímu porozumění blíží již více (Barrett & Buchanan-Barrow, 2014). Právě otázce
nabídky a poptávky věnovali své experimenty také Siegler a Thompsonová (1998). Pracovali
s dětmi ve věku 4 – 10 let. Výzkum se skládal ze tří dílčích experimentů. V první části
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každému dítěti pověděli následující příběh a zaznamenávali si jeho odpovědi. Jednoho
prázdninového dne, kdy hodně lidí odjelo z města, nepřišlo mnoho lidí do Kathyina obchodu s
limonádou. Myslíš si, že Kathy ten den prodala více, stejně či méně limonád? Na příběh
navazoval druhý: Johnův obchod s limonádou je jediný v ulici. Jednoho dne, se však dvě děti
ze sousedství rozhodly, že si také otevřou stánek s limonádami před svým domem. Myslíš si, že
John pak prodal více, stejně nebo méně limonády? Ukázalo se, že děti ve věku 4 – 5 let
rozumí zákonitosti poptávky v prodeji. Osmileté děti také chápaly, jakou roli hraje pro
motivaci ke koupi vzdálenost zákazníka od obchodu. Nicméně mnoho desetiletých dětí
nechápalo vliv motivace a morálky. Podle Sieglera a Thompsonové (1998) je chápání nejprve
poptávky a poté nabídky v pořádku. Poptávka zapříčiňuje změnu, která má nějaký dopad.
Zatímco změna nabídky je spojena s prodejem více nepřímo. Experiment pokračoval dalším
příběhem, ve kterém byly děti opět konfrontovány s motivací a morálkou. V tomto případě
byl však dopad (vliv nebo jeho absence) prodeje dopředu stanoven a ony byly požádány, aby
vysvětlily, proč tomu tak je. Ukázalo se, že děti byly lepší ve vysvětlování v případě, kdy
došlo ke změně (ovlivnění výsledku) než v případě, kdy nedošlo k žádné změně. Siegler a
Thomsonová (1998) ve svém výzkumu pokračovali a zaměřili se v něm na čtyři ekonomické
prvky: hledání profitu, soupeření mezi obchodníky, získání zboží a problematiku úspor. Opět
použili podobné příběhy o limonádách, jako tomu bylo v předchozí studii. Nicméně nyní byla
dětská vysvětlení analyzována více do hloubky. Ukázalo se, že porozumění prvků spolu
blízce souvisí. Šestileté a mladší děti dobře rozumí tomu, že někdo chce získat nějaké toužené
zboží (získání zboží), ovšem hledání profitu, soupeření mezi obchodníky nebo úsporám
rozuměly zřídka. Významný rozdíl se ukázal mezi šestiletými a osmiletými. Většina
osmiletých rozuměla všem čtyřem prvkům (hledání profitu, soupeření mezi obchodníky,
získání zboží a problematiku úspor), kdy s přibývajícím věkem (až do 10 let) se přirozeně
ještě více zlepšovaly (Barrett & Buchanan-Barrow, 2014).
Cenové gramotnosti se věnovala také Suchecková (2009) v Polsku. Zajímala ji odpověď dětí
na otázku - Jak se změní cena produktu v případě zvýšení spotřeby (poptávky). Měla dvě
věkové kategorie 8 a 12 let. Ze studie vyplynulo, že 8 % osmiletých a 45 % dvanáctiletých
odpovědělo správně, že cena produktu klesne (viz. příloha č. 1). Suchecková se věnovala již
dříve peněžní gramotnosti, a to s kolegou Bartosiewiczem (2003). Provedli studie na
porozumění dětí bankovním mechanismům, ve věkových kategoriích 7 – 8 a 11 – 12 let. Děti
ve věku 7 – 8 let považovaly za hlavní funkci banky úschovu peněz. Přes 90 % dětí z věkové
skupiny 11 – 12 let vědělo, že si v bance mohou půjčovat peníze. Téměř 90 % z těchto dětí
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také vědělo, že bance musí z půjčky zaplatit peníze navíc. Děti odpovídaly také na otázku,
jakou částku dostane banka (menší či stejnou), když poskytne půjčku (viz. příloha č. 2)
(Kolodziej, 2012).

2.2 Začlenění finanční gramotnosti v českém školství
Podle výsledků průzkumu České bankovní asociace (2017) si 58 % Čechů myslí, že
zodpovědnost za finanční vzdělávání dětí má zejména škola. Pouze 23 % se domnívá, že by to
měli být rodiče, kdo přebírá zodpovědnost. Průzkumu se zúčastnilo 1037 respondentů ve věku
18 - 80 let. Jak probíhá vývoj kognice peněz a ekonomických jevů u dětí a dospívajících v
České republice začalo zajímat zákonodárce v roce 2007, kdy své síly spojily Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a vytvořily
Strategii finančního vzdělávání. Dokument nebyl schválený vládou, a proto jím nebyla vázána
celá státní správa. Jeho existence i přesto splnila alespoň částečně svůj účel zvyšování
finanční gramotnosti, a to zejména ve školství. Téma začalo být stále častěji diskutované.
O tři roky později vláda schválila dokument Národní strategie finančního vzdělávání.
Dokument vytyčuje společné cíle, prostředky k jejich dosažení a obecné principy týkající se
problematiky. Jedná se o první koncepční dokument věnující se posílení finanční gramotnosti
obyvatel ČR. Koncept má dva pilíře. První je zaměřen na počáteční vzdělávání - předškolní,
základní, střední, vyšší odborné (garantem je MŠMT) (MŠMT, 2017). Druhý se věnuje
celoživotnímu vzdělávání obyvatel (garantem je MF) (Ministerstvo financí ČR, 2010).
Plán prvního pilíře Národní strategie finančního vzdělávání je realizován především
prostřednictvím úpravy Rámcového vzdělávacího programu. 1.9.2017 vzešla v platnost nová
revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Snaží se o zahrnutí
rozvoje finanční gramotnosti v celé její komplexnosti. Dětem jsou prohlubovány znalosti v
oblastech Matematika a její aplikace, Výchova k občanství, Člověk a svět práce. Učí se tak
porozumět základním pojmům jako jsou např. hmotné a duševní vlastnictví, funkce peněz,
spoření, investice, formy placení, hospodaření, rozpočet státu, splátkový prodej, význam daní,
bankovní služby, pojištění, tvorba ceny, nabídka, poptávka, inflace, právní formy podnikání
apod. (Ministerstvo financí ČR, 2010).
Pro exaktnější přístup byl aktualizován také Standard finanční gramotnosti (MF, 20.7.2017),
který definuje úroveň finanční gramotnosti pro žáky základních a středních škol. V jeho
obsahu je znát kladení důrazu zejména na: bezhotovostní placení, ochranu osobních údajů,
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kritické posouzení nabídky služeb a zboží, sestavení rozpočtu a porovnání majetku a závazků,
úročení, porovnávání finančních produktů, krátkodobé a dlouhodobé plánování a rizika
dosažení cílů, zabezpečení na stáří, vznik a rizika půjček, důsledky nesplácení a řešení
zadlužení a předlužení (Ministerstvo financí ČR, 2013).
V roce 2012 byli 15 letí žáci v České republice podrobeni mezinárodní studii PISA
(Programme for International Student Assessment) měřící úroveň matematické gramotnosti.
Šetření se opakuje každé 3 roky. Čeští žáci se dlouhodobě udržují v hodnotách průměru pro
OECD země. V roce 2012 byla studie zaměřena zejména na finanční gramotnost. Zúčastnilo
se ji 18 zemí a čeští žáci se umístili na 7. místě například před Francii, USA nebo Ruskem. V
České republice bylo do projektu zapojeno 297 škol a 1 200 žáků. Žáci v testech řešili úlohy,
které odpovídaly situacím každodenního života a odhalily, na jaké úrovni jsou schopni
ekonomicky uvažovat. PISA provádí šetření v matematické, čtenářské a přírodovědné
gramotnosti každé 3 roky. Každý cyklus je věnován vždy jedné hlavní oblasti, a další dvě jsou
doplňkové. Matematická gramotnost by měla být znovu testována ve větším rozsahu v roce
2021 (Česká školní inspekce, 2017).

2.3 Podpůrné zdroje pro ekonomickou edukaci dětí a dospívajících
Existuje celá řad příruček, které mohou pomoci rodičům při uvedení dětí do světa ekonomiky.
Jednou z nich je Behavioural Economics for Kids od Bendleho a Chena (2013). Kniha
upozorňuje na každodenní interakce rodiče s dítětem a rozebírá je z hlediska ekonomické
psychologie. Jsou strukturovaně zařazené do několika témat například vlastnictví, důvěra,
časové hledisko, spravedlnost, nepoctivost, spoření apod. Pozornost je věnována také
Kahnemanovu efektu rámování a principu averze ke ztrátě (Kahneman, 1991). Dalšími
zajímavými publikacemi jsou knihy Chytré pohádky z lesní mýtinky (Skořepová & Skořepa,
2012) a Chytré pohádky z městské zahrádky (Skořepová & Skořepa, 2012). Dítěti nenásilnou
formou poodhalují ekonomické zákonitosti a podporují jeho tvorbu finanční gramotnosti.
Každá pohádka se věnuje jednomu tématu, například O chytrých mravencích (dělba práce), O
spořivém křečkovi (význam úspor, rezerv a péče o majetek) a mnoho dalším. Formou příběhů
je ztvárněna i publikace O penězích a hospodaření s Kačkou a Filipem (Skořepová, 2010). V
knize jsou uvedeny situace, které děti znají z domova, a na nich se učí znát hodnotu a význam
peněz, a jak s nimi hospodařit. Text je navíc obohacen o krátký závěrečný test, kde rodič nebo
vyučující zjistí, jak dítě tématu porozumělo. Dalším podpůrným prostředkem je pořad České
televize (2017) s názvem Bankovkovi. Scénáristi v něm cílí na děti ve věku 8 - 12 let. Edukace
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se v něm děje prostřednictvím vyprávění ze života několika spolubydlících, kde každý je
zástupcem jedné bankovky. Dětem tak zábavnou formou vysvětlují témata, jako jsou tvorba
cen, bankovní účet, daně, pojištění, smlouvy, půjčky, vlastnictví apod. Pomocnou ruku
rodičům nabízí také Česká bankovní asociace (2018) s projektem Bezpečné banky. Formou
zábavných videí jdou v tématu ještě o trochu dál. Upozorňují na zabezpečení chytrých
telefonů právě v souvislosti s obsluhou mobilní banky, e-mailů atd. Apelují tak zejména na
subkulturu youtuberů. Prostřednictvím chytrých telefonů mohou rodiče zejména mladší děti
také vzdělávat. Existuje řada zábavných aplikacích s finanční tématikou. Jsou známé zatím
jen cizojazyčné mutace, které mohou posloužit alespoň pro základní navnímání tématu např.
Kids Coins Count Money; Money Count Kid, Money Learning - Count The Coins. Edukaci
formou vyprávění pohádky, sledování videa nebo hraní hry velmi pregnantně vystihuje slavné
vyjádření Jana Amose Komenského škola hrou.
Vyučujícím, ale i rodičům může dále posloužit Metodický portál RVP (2017), kde najdou
mimo jiné detailně vysvětlenou správu peněz každého jednotlivce, např. ve videích s názvy O
penězích a lidech nebo Život bez dluhů. Na portále najdou celou řadu dalších odkazů. Pro
dospívající je problematika adekvátně vysvětlena také na webových stránkách České národní
banky s názvem Peníze na útěku (Česká národní banka, 2018), kde si mohou návštěvníci také
otestovat svou úroveň ekonomické gramotnosti, nebo si vypočítat optimální řešení svých
příjmů a výdajů. Každý rok na podzim také probíhá projekt Bankéři jdou do škol, a to již od
roku 2014. Vrcholoví manažeři a experti z bankovního sektoru přijdou studentům povědět své
know how, jak se neztratit v pojmech a zákonitostech ekonomiky. Každý ročník má jiné
ústřední téma. V roce 2017 jím byla bezpečnost na internetu. Podle zpětná vazby od
vyučujících i studentů se zdá, že má projekt skutečně smysl (Česká bankovní asociace, 2018).
Stejně tak jako škola vzdělává děti v oblasti historie, biologie, literatury, informačních
technologií aj., je žádoucí, aby byli žáci vzděláváni také v ekonomii, která je nedílnou
součástí každého z odvětví. Dospělý peníze užívá, chová k nim určitý postoj a jsou jeho
větším či menším motivátorem. Dítě není malý dospělý, ale pobývá ve světě ekonomie stejně
jako dospělý, a proto by na něj měl být patřičně vybaven.
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3. Fáze ekonomické socializace v dětství a dospívání
Porozumění jednotlivým ekonomickým pojmům a jevům se děje v čase. Postupně na sebe
navazují a dítě získává větší vhled do problematiky. Prvky, které by si dítě mělo osvojit, jsou:
● Vydávání peněz - porozumění termínům vzácnost a rozdíl ceny, jako důvod pro
rozhodování
● Účtování - představuje vytváření finančních plánů (investice a zisky)
● Půjčování - pojem a náklady půjčky (seznámení s riziky půjčky)
● Vydělávání peněz - problematiku konkurenceschopnosti, přijímání rizik
(Furnham & Argyle, 2000)
Podle toho, na jaké úrovni je vhled dítěte nebo dospívajícího do oblasti ekonomie, pak
rozlišujeme jednotlivé fáze ekonomické socializace:
Myšlení před-ekonomické (4/5 – 6/7 let)
Z pohledů dětí jsou peníze pouze předměty. Věnují pozornost jen jejich fyzikálním
vlastnostem. Nerozumí ekonomické funkci peněz ani pojmům – směnitelnost, dělitelnost.
Jsou přítomny manipulaci s nimi, nakupují s rodiči. Pozorují ekonomické chování a podílejí
se na něm. Osvojují si jejich používání dříve, než rozumí samotné funkci peněz. Z
neporozumění vyplývá absence vnímání omezenosti finančních prostředků. V této fázi má
dítě za to, že peníze jsou volně přístupné – dostávají je u pokladny v obchodě, rozváží se,
najdou je, dostávají od bájných či fantastických postav. Děti se domnívají, že jsou volně
přístupné (Riegel, 2007).
Myšlení ekonomicky primitivní (7/8 – 11/12 let)
Děti již vědí, že peníze nejsou volně dostupné a jsou spojené s prací resp. mzdou. Stejně tak si
většinou správně myslí, že peníze se tisknou v továrně a jejich vydání je korigováno vyšší
exekutivou (prezident, starosta apod.). Neobjevuje se již vysvětlení získávání peněz od
bájných či fantastických zdrojů. Dokonce některé mají základní informace o bance a oběhu
peněz ve společnosti. Nesprávně se zatím domnívají, že peníze, které banka vydá, jsou
totožné s těmi, které do ní dospělý vložil. Nazírají na banku jako na strážce peněz.
Podřízené ekonomické myšlení (12 – 14/15 let)
Dochází k porozumění ekonomické funkce peněz. Dospívající zná podmínku pro tisk peněz
(rozhodnutí státu). Dochází k prohloubení znalostí o bankovních službách. Banka sloužící
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jako úschovna peněz, ale stejně také jako instituce poskytující půjčky. Dospívající banku
vnímá i jako společnost, která hledá vlastní prospěch a zisk. Rozumí rozdílům mezi způsoby
získávání peněz. Za vhodné způsoby považuje primárně práci, a dále dar či výhru. Naopak
krádež či falšování peněz vnímá jako amorální a řadí je mezi trestné činy.
Nezávislé a usuzovací myšlení (cca 15 let a více)
Dospívající a dospělí, kteří získali ze vzdělávacích institucí základy ekonomie, jsou sto
abstraktního myšlení a rozumí komplexnosti vztahů v daném segmentu. S přibývajícím
věkem ještě více rozumí toku peněz i participaci státu na tomto procesu. Rozeznávají
ekonomické pojmy např. měnový kurz, inflace, deflace, úrok, nabídka, poptávka, akontace.
Vědí, že existuje hlavní kontrola finančního a ekonomického systému – centrální banka
(Davis & Taylor, 1979; Diamond & Vartianen, 2007).
Rozdíly v kognici peněz u dětí a dospívajících zdokumentovaly italské psycholožky Berti a
Bombi (1981). Zrealizovaly longitudinální studii s 80 respondenty, ve které se zaměřily na
vnímání peněz dětmi ve věku 3 – 13 let. Zjistily, že děti ve věku 3 – 5 let si nedokázaly
představit, kde dospělí peníze dostávají. Ukázalo se, že děti vnímaly směnu peněz jako hru.
Dokonce některé vrácení peněz považovaly za získání větší částky, než kterou rodiče
prodavači dali. V porozumění bankovkám byl znatelný posun s nástupem do školy – ve
věkové skupině 6 – 7 let. Děti nebyly prozatím schopné rozklíčovat hodnotu a cenu výrobku.
Banku vnímaly jako instituci, která chrání peníze jejich rodičů, aby je rodiče neztratili. Ve
skupině starších děti ve věku 7 – 9 let si ještě někteří myslely, že bankomat peníze rozdává.
Dokázaly si už spočítat, kolik jim má prodavač vrátit při placení. Desetileté a starší děti byly
už schopny racionálně uvažovat o tom, co je to bohatství, zisk, spoření či výdělek. Stejně tak
rozuměly hodnotě výrobku v porovnání s cenou výrobku. V deseti letech má dítě ustálenou
představu o množství, počtu i hmotnosti, která mu napomáhá v posuzování kvality, která s
pochopení hodnoty výrobku úzce souvisí. Má představu také o tom, v jaké souvztažnosti je
vykonaná práce, cena materiálu, umožnění prodeje a následný zisk (Berti & Bombi, 1981).
Podobný výzkum provedl v České republice Jiránek (1974). Jeho výzkum byl z politických
důvodů násilně přerušen a pokračovaly v něm Morgado a Vyskočilová (2000). Profesorka
Morgadová působí na univerzitě v Portugalsku. Vznikla tak komparativní studie českých a
portugalských dětí. Respondenty bylo 75 českých a 75 portugalských dětí ve věku 7 a půl až 9
a půl let. Na otázku Kolik bys chtěl/a měsíčně vydělávat peněz, až budeš dospělý/á? měly děti
realistický náhled až od třetí či čtvrté třídy. Částku odpovídající reálným možnostem uvedlo
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98 % těchto dětí. Děti měly dobrou představu o tom, co vše budou penězi platit. Jmenovaly
nejčastěji potraviny, dopravu, poplatky za bydlení, oblečení. Každý něco zmínil, nikdo
neodpověděl, že nemá žádnou představu. Portugalské děti více uváděly daně. Další oblast
výzkumu byla věnována otázce, jak děti rozumí toku peněz ve vztahu ke zboží. Děti byly
tázány na soubor otázek: Zač dostává tatínek peníze? Od koho je dostává? Od koho je
dostává zaměstnavatel? Od koho nakonec jdou peníze, které dostává tatínek? Následující
série otázek byla orientována na porozumění ceny zboží. Autorky sled otázek koncipovaly
tak, aby dítě samo došlo ke správnému závěru. Kdo vyrábí boty? Kam přijdou boty z továrny?
Dostanou dělníci v továrně zaplaceno za ty boty, co vyrobili, tolik peněz, kolik ty za ně dáš v
obchodě? Dostanou více nebo méně? Doplňující otázky v návaznosti na předchozí odpověď
dítěte: Odkud továrna bere peníze na materiál? Komu přijdou ostatní peníze? Poslední série
otázek byla věnovaná službám: Co se stane s penězi, které zaplatíš v tramvaji za lístek? Kam
nakonec ty peníze přijdou? Na co je tam potřebují? Dětem dělalo potíž uvědomit si, že dělník
nevyrobí pouze ten jeden pár bot a jeho výplata by měla zahrnovat i další páry bot. Nepočítaly
také s dalšími výrobními náklady, jako jsou chod továrny, management, materiál,
administrativa, logistika, doprava apod. Portugalské děti o něco více než české navrhovaly, že
by výše mzdy dělníka měla odpovídat výši ceny páru bot v obchodě. V otázce vnímání
zaměstnání se ukázalo, že děti v první třídě považovaly za práci učení, stonání, jedení
svačiny, pohyb stroje, záření slunečních paprsků, působení vody. Od druhé třídy už děti
dokázaly lépe rozlišovat mezi například obědváním, luštěním křížovky a skutečným
zaměstnáním.
Podle výsledků Jiránka (1974) byly 7,5 - 9,5 leté děti schopné relativně dobře vědět hodnoty
bankovek a mincí, ovšem kolik běžně stojí ten, který výrobek, bylo pro ně těžké odhadnout.
Stejně tak znalost kupní síly peněz byla omezená. Obojí se jim dařilo pouze do určité výše
dané částky. Byly schopné operovat s částkou do dvě stě korun. Při pokusu provedení
simulace nakupování s pětseti korunou byly bezradné. Nakonec do nákupního seznamu
přidaly věci, které viděly kolem sebe. Při pokračování výzkumu Morgado a Vyskočilová
(2000) byly částky alikvotně přepočítány. Výsledky výzkumu byly obdobné pouze s tím
rozdílem, že děti měly lepší orientaci v šíři sortimentu, který mohly nakoupit za předem
stanovenou částku (Morgado & Vyskočilová, 2000).
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Děti a dospívající procházejí jednotlivými fázemi ekonomické socializace, které by
adekvátním způsobem měli rozvíjet rodiče a vzdělávací instituce. V následující kapitole jsou
popsány aspekty různých přístupů k ekonomické výchově jedince.
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4. Odložená gratifikace a souvislost se spořením
4.1 Schopnost odložené gratifikace
V sedmdesátých letech Mischel (1972) přišel s Marshmallow experimentem, který později
replikoval také Zimbardo (2010). Výzkum byl zaměřen na čtyřleté děti a jejich sebekázeň. Na
kolik jsou schopné tzv. odložené gratifikace, tedy ochoty odložit svůj okamžitý požitek ve
prospěch většího požitku v budoucnosti. Experimentátor začínal výzkumnou situaci pro dítě
lehkým úkolem, za který mu poté nabídl Marshmallow bonbón s tím, že když ho vydrží
několik minut nesníst, dostane ještě druhý. Mezitím odešel z místnosti a nechal ho s
bonbónem samotné. Zimbardo tvrdí, že děti, které vydržely bonbón nesníst, jsou více
orientované na budoucnost. Naopak děti, které neodolaly a bonbón snědly, byly orientované
více na přítomný okamžik. Zimbardo o 14 let později se stejnými dětmi ve výzkumu
pokračoval. Zjistil, že děti, které byly jako čtyřleté schopné bonbón nesníst a počkat si na
další, byly poté více úspěšné ve škole. Měly také větší sebevědomí a lépe pracovaly pod
tlakem. Naopak děti, které před 14 lety na druhý bonbón nepočkaly, měly horší školní
výsledky, byly náladové a nerozhodné (Zimbardo, 2010).
Chen (2013) vyslovil hypotézu, že schopnost odložené gratifikace může souviset s jazykem,
jakým dítě hovoří. Podle Chena jazyk, který rozlišuje přítomný a budoucí čas determinuje dítě
k chování méně orientovanému na budoucnost a naopak. Chen uváděl pro příklad angličtinu
nebo italštinu. Naopak například mandarínština je jazyk, který nerozlišuje v gramatice
přítomný a budoucí čas. Vyjadřuje budoucnost pomocí slov označujících také přítomnost.
Stejné je to například v němčině. O dva roky později na Chenův výzkum navázal Sutter se
svým týmem (Sutter, Angerer, Glätze-Rützler & Lergetporer, 2015). Vybrali si k výzkumu
základní školu v menším městě na severu Itálie, kde je velká koncentrace německých rodin.
Italštinu označili za s-FTR (strong Future-Time-Reference) a němčinu za w-FTR (weak
Future-Time-Reference). V italštině se informaci o zítřejším chladném počasí vyjádří v
překladu Bude chladno zítra, ovšem v němčině je to Je chladno zítra. Výzkum proběhl v roce
2012, zúčastnilo se ho více jak 860 dětí ve věku 6 – 11 let z monolingvních rodin (německých
nebo italských). Dále byl výzkum rozšířen o dalších 203 dětí z bilingvních rodin, kde hovořil
jeden z rodičů italsky a druhý německy. V souvislosti s věkem nebyly zjištěny signifikantní
rozdíly ve vztahu k jazykům. Německé děti skórovaly v trpělivosti výše než italské děti ve
všech věkových kategoriích. U italských dětí byla znát rostoucí křivka s přibývajícími roky.
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Experiment byl realizován v podobě hry, při které si děti mohly nakupovat v obchodě za
získané žetony. Experiment měl tři dílčí části.
V první části experimentátor nabídl dětem, že mohou získat dva žetony ihned nebo tři žetony,
které dostanou až za 4 týdny. Ke každé odpovědi měly zaškrtnout příslušný čtvereček ve
formuláři. Dále byl dětem nabídnut oblíbený dárek (autoři neuvádí, o jaký konkrétně se
jednalo), kterého buď získají dva kusy ihned po skončení hry, anebo si počkají čtyři týdny a
dostanou tři kusy. V první části německé děti skórovaly v trpělivosti nad italskými ve 3 z 5
věkových kategoriích, a to sice v kategoriích 6/7, 8/9, 9/10. Na větší počet žetonů si počkalo
více německých než italských dětí. Ve věkových kategoriích 7/8 a 10/11 byly výsledky děti
obou národností vyrovnané (viz. příloha č. 3).
Druhá část byla velmi podobná té první. Děti měly před sebou formulář se stejnými okénky
jako v první části. Na levé straně byly nakresleny dva žetony s nápisem “teď” a na pravé čtyři
s nápisem “4 týdny”. Byly tázány opačně. Co si myslí, že se stane, když zaškrtnou dva
žetony, a co se stane při zaškrtnutí čtyř žetonů. Všechny děti skórovaly výš než v předešlé
části. Italské děti dosahovaly ve věkových kategoriích 9/10 a 10/11 stoprocentní nárůst. Ve
zbývajících byl nárůst nižší než 100 %. Německé děti skórovaly ve čtyřech věkových
kategoriích o 100 % výš. Pouze v kategorii 6/7 byl zaznamenán jen nepatrný nárůst (viz.
příloha č. 4).
Třetí část byla zadáním prakticky totožná s druhou částí. Změnou byl pouze navýšený počet
žetonů na pravé straně ze 4 na 5. V této části poprvé měl graf obou skupin exponenciální
charakter. Italské děti skórovaly přibližně o jednu čtvrtinu výš a německé děti o jednu třetinu
výš (viz. příloha č. 5).
Studie byla se stejným designem provedena také s respondenty z bilingvních rodin. Ukázalo
se, že děti z bilingvních rodin vykazovaly menší míru trpělivosti než děti z čistě německých
rodin, ale naopak vyšší míru trpělivosti než děti z čistě italských rodin (viz. příloha č. 6).
Autoři analyzovali také stálost v chování. Zda dítě, které vykazovalo trpělivost v jednom
úkolu, bylo trpělivé i v dalších a naopak. Ukázalo se, že inkonzistence byla stejná u všech dětí
ve věku 6/7. U německých dětí s věkem klesala či oscilovala. Italské děti v této oblasti měly s
věkem stále podobný skór. Netýkalo se to věkové kategorie 10/11, kdy došlo k 50% poklesu
(viz. přílohy č. 7 - 11). Výzkum pokračoval další fází, kde děti (7 - 11 let; n = 666)
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manipulovaly již s reálnými žetony. Měly za úkol je rozdělit na nakreslené krabičky na
papíře. Zadání bylo obdobné. Na začátku si každé dítě mohlo vzít 5 žetonů. Dále bylo
pobídnuto, aby se rozhodlo, jak žetony rozdělí. Za žetony dané do krabičky “teď” si po
ukončení experimentů může koupit v obchodě dárek. Počet žetonů z krabičky “4 týdny” se
zdvojnásobí. Dostane je za 4 týdny a také si za ně může v obchodě něco koupit. Německé děti
skórovaly na škále trpělivosti výše než italské děti. Ve dvou případech (7/8 a 9/10 let) tomu
bylo dokonce o 50 % výše, ve věkové kategorii 8/9 to bylo o jednu třetinu výše a v kategorii
10/11 o jednu čtvrtinu výše (viz. příloha č. 12). Poslední část experimentu vyžadovala ze
strany dětí projevit strategické uvažování. Na začátku každé dítě dostalo 5 žetonů. Před sebou
mělo na papíře nakreslené dvě truhly. Do jedné z nich si mohlo své žetony schovat, druhá mu
počet žetonů zdvojnásobovala. Žetony v druhé truhle mohl však také ztratit. Vše záviselo na
tom, jakou si vytáhne kartu (ztráta/zdvojnásobení). Německé děti dávaly do druhé truhly 2,32
žetonů a italské děti 2,45. Sutter a kolektiv (2015) svým výzkumem podpořili hypotézu Chena
(2013) o vlivu jazyka na trpělivost. Ovšem poslední část experimentu neprokázala, že by měl
jazyk vliv také na ekonomické chování dětí tohoto typu. Výsledek nebyl statisticky
významný. Proč se Chen (2013), Zimbardo (2010) nebo tým Suttera (2015) věnovali odložené
gratifikaci, a jak se projektuje do každodenního života dítěte je představeno v následující
podkapitole.

4.2 Schopnost odložené gratifikace a spoření peněz
Dovednost hospodařit má u dítěte na svědomí především jeho rodina. Spoření peněz souvisí
zajisté jak s trpělivostí, tak i se sebeovládáním a sebekázní. Matějček (1989) přišel s tzv.
trojfázovým hospodařením, které dítě postupně naučí ekonomickému uvažování.
● První fáze – Rodiče dávají dítěti malou částku na týden či čtrnáct dní, se kterou může
dítě libovolně nakládat. Rodiče ho nehlídají. Nevyčítají mu, pokud ji celou utratí za
zbytečnost. V případě, že se mu však podaří něco naspořit, pochválí ho.
● Druhá fáze – Rodiče zavedou společný fond, do kterého přispívají oni, ale také dítě
např. penězi k narozeninám, od babičky apod. Z fondu si může brát peníze na své
potřeby, ale musí si o ně říct. V této situaci kooperuje dítě s rodiči. Domlouvají se, co
a kdy se bude kupovat.
● Třetí fáze – Dítě má větší fond, ze kterého se ovšem běžně nebere. Dítě si spoří půl
roku či rok na něco, co si přeje. Koupi oné věci by pak měla být věnována patřičná
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pozornost. Pomoci uvědomit si dítěti, že čekání se vyplatilo a může si konečně užívat
libé pocity.
Pro úspěšné naspoření peněz hraje velmi důležitou roli faktor těšení se. Podmínkou pro to je,
aby si dítě něco přálo (Mertin, 2004). Některé teorie tvrdí, že s přibývajícím věkem se dětem
daří lépe spořit, protože dostávají větší částky, ze kterých snadněji našetří. Jiné se přiklánějí k
variantě, že našetří větší částky, protože jsou schopné si rozvrhnout své hospodaření v širším
časovém horizontu. Mají větší vhled do plynutí času. Ukázalo se, že schopnost spoření
pravděpodobně souvisí především s tím, zda dítě dostává či nedostává kapesné, jak bude
konkrétně popsáno v následující kapitole výzkumem Abrahamovitchové, Freedmana a
Plinerové (1991). V neposlední řadě souvisí také s mírou sebekontroly a schopností odložené
gratifikace. Studie Webleye & Plaisiera (1998) a Sonuga-Barkea s jeho týmem (SonugaBarke, Minocha, Taylor & Sandber, 1993) navázaly na experiment Michela (2015) týkající se
odložené gratifikace. Probandi experimentu byly děti ve věku 4, 6, 9 a 12 let. Detaily
jednotlivých částí studií byly odlišné, ale na hlavním se studie shodovaly. Děti hrály stolní
hru, ve které každé dítě mělo svůj obchod s hračkami a svou banku. V průběhu hry však
mohlo být dítě ohroženo okradením zlodějem (externí ohrožení) nebo pojízdným stánkem se
sladkostmi (vnitřní ohrožení). Byly nucené odolat pokušení. Děti měly možnost si dát své
peníze do banky, aby je uchránily před nebezpečím. Čtyřleté děti vůbec nerozuměly principu
šetření. Ukládaly si peníze do banky bez důvodu. Nebyly schopné vysvětlit, proč tak činí.
Šestileté děti byly orientované na to, co je správné. Považovaly spoření peněz za něco výrazně
hodnotného, jak by to mělo správně být. Současně s tím, přistupovaly k penězům v bance,
jako ke ztraceným penězům. Nadále s nimi nepočítaly. Většina starších dětí ve věku 9 a 12 let
rozuměla šetření peněz velmi dobře. Přistupovala k němu jako k jedné ze strategií, jak
dosáhnout cíle. Děti v tomto věku dokázaly uvažovat i o jiných variantách například
vyjednávání o navýšení - analogie - smlouvání s rodiči (Barrett & Buchanan-Barrow, 2004).
Na problematiku spoření peněz se zaměřila také Friedline (2014) z University of Kansas.
Publikovala svůj longitudinální výzkum, ve kterém jí byli respondenty mladí dospělí (n =
691). Použila výsledky z několika dalších studií, a zjišťovala, na kolik hraje roli založení
spořicího účtu v dospívajícím věku pro budoucí přístup dítěte ke spoření ve věku 20 – 25 let.
Ukázalo se, že ve všech případech byl signifikantně prokázán pozitivní vliv spoření v
pubescentním či adolescentním věku na následné spoření v mladé dospělosti. Friedlinová
přišla na to, že mladí dospělí, kteří měli svůj spořicí účet založený ještě v pubescentním či
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adolescentním věku, a spořili na něj společně s rodiči, dvakrát více spořili v mladé dospělosti
než ti, kteří spořicí účet dříve založený neměli. Zajímavostí je, jakou roli hrála osoba, na
kterou byl účet založen. Dospívající, kteří měli spořicí účet založený na své jméno, měli poté
vlastní spořicí účet i v mladé dospělosti, a to dvojnásobně oproti ostatním, kteří účet na své
jméno neměli. Ukázalo se, že v případě, kdy dospívající ani rodič neměli spořicí účet, v mladé
dospělosti tito dospívající měli vlastní spořicí účet pouze v 65 %. Dospívající, jejichž rodiče
měli spořicí účet, ale oni neměli, v mladé dospělosti vlastnili spořicí účet v 85 %. Dospívající,
kteří měli vlastní spořicí účet, v dospělosti spravovali svůj spořicí účet v 92 %. Nejvyšší
hodnotu měla varianta společného šetření – 98 %. Tolik procent dospívajících mělo v mladé
dospělosti vlastní spořicí účet, pokud dříve měli spořicí účet společně s rodiči (spořili na něj
společně). Kolik z 691 respondentů mělo založený vlastní spořicí účet ve věku 20 – 25 studie
poodhalila také ve souvztažnosti s dalšími faktory. Vlastní spořicí účet vlastnilo 91 %
zaměstnaných, 83 % nezaměstnaných, 71 % tmavé pleti, 93 % bílé pleti, 96 % někdy
navštěvujících střední školu, 70 % nikdy nenavštěvujících střední školu. Ve výzkumu se
hodnotil také socioekonomický status respondenta. Z vysokého socioekonomického statusu
vlastnilo spořicí účet 92 %. Respondenti se středním socioekonomickým statusem vlastnili
spořicí účet v 66 % případů a s nízkým socioekonomickým statusem pak v 80 %. Ve své
metanalýze poukázala Friedlinová (2014) na to, že nejvýraznější vliv na ekonomické chování
dospívajícího ve vztahu ke spoření peněz má kooperace dospívajícího s rodičem. Rodič tak
pomáhá a je přítomen sociálnímu vrůstání dospívajícího do světa ekonomiky. Společná správa
spořicího účtu dospívajícímu také znázorňuje, že vytváření si finanční rezervy je
společenskou normou a běžnou součástí života. A v neposlední řadě se jedná o společnou
činnost se stejným cílem, která napomáhá utužování jejich vztahu v náročném období, jakým
dospívání dítěte pro rodiče bezesporu bývá. Výsledky metaanalýzy jsou v souladu s
Matějčkovým doporučením trojfázového hospodaření, ve kterém autor také vyzdvihuje
spolupráci rodiče a dítěte. (Matějček, 1989).
Ukázalo se, že schopnost odložené gratifikace není pouze záležitostí experimentálního
prostřední, ale je to něco, co by měli mít rodiče na paměti. Poslední výzkum dokládá, že v
období dospívání je podpora ze strany rodičů opravdu stěžejní. Nicméně je zřejmé, že
výchova by měla začít již v předškolním věku. V následující kapitole jsou popsány fungující
metody, které naučí dítě správným návykům.
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5. Kapesné a další formy ekonomické výchovy
S věkem dítěte roste také jeho chuť mít vlastní peníze a přiblížit se tak budoucí finanční
nezávislosti. Je vhodné, aby s nově poskytovaným kapesným rodiče nastavili s dítětem určitá
pravidla. Rodiče s předáním peněz dítěti předávají také finanční odpovědnost, kterou by mělo
dítě pocítit. Důležitá je forma, jakou je kapesné dítěti dáno. Zda je dítěti předáváno jako něco,
na čem se domluvili a má na ně nárok, nebo zda rodiče dítěti naznačují, že je to něco za
zásluhy. Někdy rodiče odměňují dobrý školní prospěch penězi. Může se pak stát, že dítě už
bez odměny není ochotno učení věnovat čas. Právě odměňování například domácích prací
bývá z psychologického hlediska diskutabilní. Dítě by mělo být ochotné pomoci rodině bez
vidiny výdělku. V případě, že dítě vykoná nějakou významně rozsáhlejší činnost, pak je to na
zvážení. Například pokud pomáhá strýci s trháním jablek, a poté jejich prodejem. Jedná se o
analogii k jeho budoucí profesní dráze - práce a odměna. V tomto případě je získání, jeho
věku adekvátní, finanční odměny v pořádku. Předání peněz by mělo být řádně okomentováno,
aby dítě pochopilo, že je to odměna za jeho dobrou práci (Doležalová, 2005). Předávání
kapesného by mělo být nezávislé na náladě rodičů. Nemělo by být v žádném případě
nástrojem pro potrestání za například špatný školní prospěch (snížení kapesného nebo jeho
absolutní vynechání). Mělo by být předáváno ideálně ve stejný čas a pro děti na prvním stupni
jednou týdně. Děti se postupně učí pracovat s časem. Rozložení si finanční částky do sedmi
dnů zvládají lépe, než do delšího časového úseku. Mertin (2004) doporučuje dávat dítěti
kapesné od první třídy. Vstupem do školy se dítě osamostatňuje. Ve škole je bez rodičů a
vlastnictvím pár korun se cítí být blíž světu dospělých. Kapesné slouží pro jeho drobné
nákupy, a učí se s ním tak dobře hospodařit. Z předávání kapesného by měl být udělán jakýsi
obřad například každou neděli večer po večeři apod. Pravidelnost je pro dítě důležitá, aby se
mohlo na částku spolehnout a hospodařit s ní. Není proto žádoucí, když například rodič
zapomene kapesné dítěti dát. Obřad je významný proto, že dítěti tím rodič vtiskne jakousi
zodpovědnost a důležitost, především u menších děti. Na počátcích dochází často k tomu, že
dítě utratí celou částku za zbytečnosti. Není žádoucí, aby mu rodič ihned přispěchal na pomoc
a řídil jeho výdaje za něj. Dítě smí přijímat vlastní spotřební rozhodnutí. Rodič může poradit,
říci svůj názor, ale nechat dítě se učit. Samo časem pochopí, že je lepší si například na něco
našetřit (Laniado, 2002). Způsob hospodaření s kapesným je závislý také na tom, co všechno
si dítě penězi hradí. Zda si hradí pouze své drobnosti anebo jím pokrývá i náklady na školní
kroužky, lístky na autobus, obědy ve škole apod. Doporučuje se, aby se v tomto rodiče s
dítětem dohodli při předání kapesného a zároveň stanovili pravidlo, že nedostane peníze
navíc, pokud dítěti dojdou. Dodržovat pravidelnost. Děti, které si z kapesného hradí výše
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zmíněné, zažívají bezpečnou analogii dospělého života. Učí se tak rozdělit si částku v čase a
definovat prioritní platby. Naopak děti, které mají kapesné jen pro své potřeby, mají v tomto
směru bezstarostnější dětství (Emilianová & Schweitzerová, 2004).
Webley a Plaisier (1998) provedli výzkum, ve kterém se zaměřili na to, jak děti své peníze
utrácejí ve vztahu ke způsobu obdržení peněz. Identifikovali tři hlavní zdroje (kategorie), ze
kterých děti nejčastěji získávají peníze. Jsou to peníze k narozeninám, kapesné a peníze na
prázdniny. Jejich respondenty bylo 60 dětí ve třech věkových skupinách (5 – 6, 8 – 9, 11 –
12). Ukázalo se, že děti odlišně nakládají s kapesným a s penězi k narozeninám/na prázdniny.
Z kapesného v porovnání se zbývajícími zdroji bývá nejvíce ušetřeno.
Tabulka č. 1: Porovnání spoření a utrácení peněz podle zdroje peněz (Webley & Plaisier,
1998)
věk

n

Spoří si většinu
nebo vše

Polovinu si spoří a
polovinu utratí

Utratí většinu nebo
vše

Kapesné
5-6

9

3

2

4

8-9

17

4

8

5

11 - 12

18

9

2

7

Celkem

44

16

12

16

Peníze na prázdniny
5-6

9

2

0

7

8-9

15

1

2

12

11 - 12

17

0

1

16

Celkem

41

3

3

35

Peníze k narozeninám
5-6

14

4

2

8

8-9

14

4

2

8

11 - 12

17

2

1

14

Celkem

45

10

5

30

Výsledky výzkumu ukázaly, že polovina dětí ve věku 11 - 12 let si většinou nebo dokonce
celé kapesné šetřila. V nižší věkové kategorii 8 - 9 let to byla pouze čtvrtina dětí. Tato
skupina dětí si nejčastěji polovinu kapesného utratí a druhou polovinu si šetří. Ve věkové
kategorii 5 - 6 let byly rozdíly mezi výsledky nepatrné. V průměru si děti z kapesného šetřily
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na dárky na Vánoce, narozeniny nebo speciální příležitosti. Peníze na prázdniny utrácí na
prázdninách za zábavu, suvenýry a dárky pro rodinu či přátele. V této kategorii se všechny tři
věkové skupiny shodovaly. U všech dominovala varianta – vše utratí. V poslední kategorii –
peníze k narozeninám – byl obdobný výsledek. U všech skupin byla patrná převaha varianty –
vše utratí. Výsledky už však nebyly natolik jednoznačné jako u předchozí kategorie. Při
otázce, co si za peníze kupují, zmínily ve většině případů oblečení či obuv.
Autoři věnovali pozornost také významu frekvence dostávání kapesného. Menší děti si
nedokázaly dobře představit výhody dostávání kapesného jednou za 14 dní či jednou měsíčně.
Většina z nich je dostávala jednou týdně. Starší děti už dokázaly posoudit, jak velkou roli
hraje sebekázeň v hospodaření s penězi, když dostávají kapesné jednou za měsíc. Na druhou
stranu dokázaly identifikovat také výhodu, kterou získání větší částky najednou, bezesporu je
(Webley & Plaisier, 1998).
Jakou roli hraje absence kapesného v životě dítěte zkoumali Abrahamovitchová, Freedman a
Plinerová (1991). Děti ve věku 6, 8 a 10 let měly nakupovat v obchodě (simulace obchodu), a
to buď použitím platební karty nebo hotovosti. Měly dovoleno si vzít domu všechny peníze,
které neutratí. Děti, které byly zvyklé dostávat kapesné, utratily přibližně stejnou částku bez
ohledu na to, zda platily platební kartou nebo v hotovosti. Děti, které nebyly zvyklé dostávat
kapesné, utratily mnohem více, když platily platební kartou.
Godfreyová (1995) se ve Spojených státech amerických zabývala otázkou, jak komunikují
rodiče s dětmi o hospodaření rodiny. Zjistila, že v 70 % případů děti nebyly informovány o
finančních příjmech a plánech rodiny. Smutným zjištěním poté bylo, že 90 % rodičů si přálo,
aby jejich děti byly bývaly o světě financí lépe informovány. Právě pro exaktnější představení
dítěti nejen ekonomického chování doporučují Davis a Taylor (1979) vzít dítě s sebou
například do zaměstnání. Ukázat mu sebe v jiném než domácím prostředí. Dítě stejně tak
může rodiče pozorovat i při nakupování, jednání v bance, hodnocení zboží apod. V návaznosti
na to je žádoucí dítě podporovat při prvních ekonomických činnostech – například prodej
domácí limonády na školní slavnosti včetně vytváření reklamy atd. Pomůže mu to v náhledu
na ekonomii v širším kontextu.
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6. Jak souvisí úroveň ekonomické gramotnosti, zkušenost s kapesným a
schopnost odložené gratifikace u dětí ze 3. a 4. tříd ZŠ?
Děti ze 3. a 4. třídy se nacházejí ve fázi, pro kterou je charakteristické myšlení, které bývá
označováno za ekonomicky primitivní (Davis & Taylor, 1979). Mají již základní povědomí o
tom, jak funguje koloběh peněz. Zpravidla rozumí zákonitosti práce - odměna. Některé
dokonce vědí, že peníze se tisknou. Tok peněz v bance je jim prozatím zahalen velkým
tajemstvím. Poprvé ve svém životě se také začínají ekonomicky vzdělávat. Většinou disponují
i vlastními penězi. Začínají si všímat rozdílů mezi sebou, kdo dostává a nedostává kapesné
popř. v jaké výši. Je zřejmé, že z pohledu ekonomické psychologie se jedná o přelomové
období, kterému je potřeba věnovat pozornost.
Toho si pravděpodobně všimly také ČSOB a České bankovní asociace (2017), které provedly
výzkum na 300 rodičích a jejich dětech. Zjistily, že děti dostávají kapesné průměrně od 9 let.
Podle výpovědi rodičů se věk pomalu snižuje. Nejmladší (6 - 9 let) dostávají 150 Kč měsíčně,
starší (10 - 14 let) dostávají 250 Kč a nejstarší (15 - 18 let) okolo 700 Kč. Celých 12 % dětí
přiznalo, že má problém s kapesným vyjít. Ukázalo se, že mají poměrně velkou zkušenost s
půjčováním peněz, a to překvapivě i ti nejmladší, konkrétně jedna třetina z nich. Zkušenost
přiznala také polovina starších a dvě třetiny nejstarších. Průměrná částka, kterou si mezi
sebou půjčují je 250 Kč. Ve všech třech věkových kategoriích se objevily děti, které se
doznaly, že si někdy půjčily peníze s tím, že neměly v plánu je vrátit. Nejmladší děti uvedly,
že se jim nevrátila čtvrtina půjček. Při otázce na to, kolik co stojí, děti často tápaly. Poměrně
dobře se vyznaly v cenách základních potravin. Měly dobré povědomí o tom, kolik stojí
například rohlík. Při otázkách týkajících se cen služeb (např. cena internetu) byly ztracené.
Pozitivní výsledek se ukázal v oblasti spoření. ¾ dětí jsou zvyklé si spořit. Nejmladší děti si
spoří do prasátka, starší už používají bankovní účet (58 % z nich). V průměru mají naspořeno
okolo 2 tisíc korun. S věkem se naspořená částka výrazně nemění. Jak výrazně ovlivňuje
zkušenost se spořením zejména v adolescenci pozdější dovednost spoření v dospělosti
doložila také Friedlinová (2014) (viz. kapitola 4.). Longitudinální pohled na naučené
dovednosti v dětství a jejich projekci v dospělosti ostatně dokládá jeden z nejznámnějších
experimentů profesora Zimbarda (2010) (viz.kapitola 4.). Hlavní inspirací pro tento výzkum
byla právě jeho impozantní studie odložené gratifikace.
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Cílem tohoto výzkumu bude zjistit vztah mezi úrovní ekonomické gramotnosti, zkušenostmi s
kapesným a schopností odložené gratifikace. Souvisí míra ekonomické gramotnosti u dětí 3. a
4. tříd s jejich schopností odložené gratifikace? Existuje vztah mezi formou, jakou dítě
dostává kapesné a tím, jak je schopné odkládat slast na později? Mají děti, které si spoří ze
svého kapesného, více pokročilé znalosti ekonomických pojmů? Výzkum přinese celou řadu
odpovědí na propojení teoretických znalostí dětí s jejich praktickým hospodařením s penězi.

6.1 Výzkumné otázky a hypotézy
Vzhledem k tomu, že je výzkum koncipován jako kombinace mapujícího výzkumu a
korelační studie, budou k první části předloženy výzkumné otázky a k části druhé budou
formulovány hypotézy.

Výzkumné otázky
O1: Jaké úrovně ekonomické gramotnosti dosahují děti 3. a 4. tříd?
O2: Jakou formou a v jaké výši dostávají děti 3. a 4. tříd kapesné?
O3: Jak děti 3. a 4. tříd hospodaří se svými penězi? Jakou část a jakým způsobem si spoří?
O4: Jaké úrovně schopnosti odložené gratifikace dosahují děti 3. a 4. tříd?
O5: Které ze sledovaných proměnných se podílejí na schopnosti odložené gratifikaci a jakou
měrou na ni působí?
O6: Jak velkou měrou tyto proměnné na schopnost odložené gratifikace působí?
Hypotézy
H1: Děti, které dostávají kapesné, skórují výše v ekonomické gramotnosti než děti, které
kapesné nedostávají.
H2: Děti, které dostávají kapesné pravidelně, skórují výše v ekonomické gramotnosti než děti,
které kapesné nedostávají pravidelně nebo vůbec.
H3: Děti, které si z kapesného spoří, skórují výše ve schopnosti odložené gratifikace, než děti,
které si z kapesného nespoří.
H4: Existuje statisticky významný vztah mezi procentem naspořené částky z kapesného a
mírou schopnosti odložené gratifikace.
H5: Existuje statisticky významný vztah mezi úrovní ekonomické gramotnosti a schopností
odložené gratifikace.
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6.2 Design výzkumu
Výzkumné metody
Kvantitativní výzkum bude kombinací mapujícího výzkumu a korelační studie. Použitými
metodami budou dva druhy dotazníků, které budou obohaceny o testovou situaci. První
dotazník bude zjišťovat úroveň ekonomické gramotnosti, druhý pak zkušenosti s kapesným.
Následovat bude testová situace, pomocí které bude zjišťována schopnost odložené
gratifikace. Nápad začlenit do výzkumu testovou situaci byl inspirován výzkumem Suttera,
Angererové, Glätze-Rützlerové a Lergetporera (2015), kteří se zabývali vlivem mateřského
jazyka na schopnost odložené gratifikace (viz. kapitola č. 4).
Operacionalizace pojmů
Ekonomická gramotnost
Dítě se orientuje v základních ekonomických pojmech a rozumí vztahu mezi nimi. Pro určení
úrovně ekonomické gramotnosti poslouží výsledné skóre, kterého dítě dosáhne v krátkém
desetipoložkovém dotazníku. Dotazník bude inspirovaný závěrečným testem z publikace O
penězích a hospodaření s Kačkou a Filipem (Skořepová, 2010). Pojmy, které budou v
otázkách zahrnuty jsou - výdělek, ztráta, cena výrobku, cena výrobku versus jeho hodnota,
funkce banky, funkce bankomatu, půjčka peněz, sleva.
Zkušenost s kapesným
Dotazník na zjištění zkušeností s kapesným bude zahrnovat celou sadu proměnných. Dítě
bude odpovídat na otázky týkající se nejen kapesného, ale i dalších peněz, se kterými může
přijít do styku např. peníze k narozeninám, za vysvědčení atd. Výstupy z dotazníku proto
budou dvojího typu. Budou použity jak pro induktivní statistiku, tak ale i pro deskriptivní
statistiku, kde se pomocí mapujícího výzkumu bude zjišťovat aktuální stav v problematice, co
je v dané oblasti obvyklé, jaké jsou trendy atd.
● Dostává dítě kapesné (ano/ne)? Dostává dítě kapesné pravidelně (ano/ne)? Spoří si
dítě z kapesného (část/nic)?
● Jaké procento z částky kapesného si spoří? Je výše kapesného adekvátní věku? Jaká je
frekvence kapesného? Od kolika let kapesné dostává? Jak zachází s dalšími penězi
např. k narozeninám, na prázdniny, za vysvědčení apod.?
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Schopnost odložené gratifikace
Schopnost odložené gratifikace bude měřena testovou situací, jejíž výstupem bude
kvantitativní údaj - počet mincí, které dítě navrhne dát do truhly s označením “za dva týdny”
(viz. 6.4. Procedury).

Etika
Výzkumné metody jsou zvoleny v souladu s etickým kodexem vztahujícím se k práci
psychologa. Rodičům testovaných dětí budou poslány informace o výzkumu, na základě
kterých se dobrovolně rozhodnou, zda se dítě může výzkumu zúčastnit či nikoliv. Pokud ano,
podepíši informovaný souhlas. Po celou dobu výzkumu bude platit, že dítě může kdykoli
odstoupit od testování, pokud bude proti ono samo nebo rodiče změní názor. Účast je
dobrovolná. Dítě nebude při testové situaci nikterak bezprostředně hodnoceno ať už verbálně
či neverbálně. Výzkumník bude přistupovat k dítěti tzv. empaticky neutrálně (Gavora, 2010).
Základním pravidlem je nonmaleficence. Záznamové archy z testových situací i dotazníky
budou bezpečně uloženy tak, aby k nim neměly přístup třetí osoby. V neposlední řadě je
nutné zmínit, že téma výzkumu je aktuální a prospěšné pro společnost (Linderová, Scholz &
Munduch, 2016).

6.3 Populace a výběr vzorku
Základní soubor tvoří děti ve věku 8 - 11 let žijící v České republice. Pro vymezení
výběrového vzorku bude použit stratifikovaný trsový výběr. Z registru základních škol České
republiky budou vybrány školy na území Prahy, a dále krajských a okresních měst. Ze
seznamu bude náhodným stratifikovaným výběrem určeno 25 základních škol, ve kterých se
budou sbírat data. Ve školách budou testováni žáci 3. a 4. tříd, kdy cílový počet všech
respondentů je přibližně 500.

6.4 Procedura
Procedura výzkumu má řadu dílčích kroků. Nejprve budou do vybraných škol rozeslány
informace o probíhajícím výzkumu s nabídkou na účast. Informace budou obsahovat:
● Představení výzkumného týmu a celého výzkumu jako celku (důraz na etickou stránku
- mlčenlivost, ochrana osobních údajů)
● Důvod výzkumu - proč se výzkum věnuje ekonomické psychologii
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● Jak spolupráce se školou a rodiči bude vypadat (od prvního kontaktu po ukončení
projektu)
● Jaká součinnost bude vyžadována z jejich strany (časová dotace, pomoc personálu,
předání informací rodičům)
● Co přesně budou dělat děti (časová dotace, náročnost)
Školy, které se rozhodnou participovat, obdrží formulář pro rodiče, který pošlu po dětech
rodičům. Bude určen termín, do kdy se formuláře (informovaný souhlas) musí vrátit. Po
tomto termínu škola pošle zprávu, kolik dětí se chce zúčastnit. Po nashromáždění odpovědí ze
všech škol, se naplánují termíny pro sběr dat. Na každou školu bude vyhrazený jiný čas v
návaznosti na množství respondentů. Pokud bychom počítali, že v jedné škole otestujeme 60
dětí a budeme dva výzkumníci, ve škole potřebujeme strávit alespoň 2 dny. Je přihlédnuto k
běžnému fungování školy tzn. času, kdy jsou třeťáci a čtvrťáci přítomni ve škole. Výzkum
bude probíhat ve dvou fázích:
Dotazník
Bude zadáván hromadně všem dětem. Bude na něj vyhrazeno 45 minut. Pravděpodobně ho
zvládnou vyplnit mnohem dříve, ale je počítána časová rezerva na představení se dětem,
zodpovězení dotazů apod. Dotazník bude obsahovat zejména uzavřené otázky, které budou
zaměřené na zjištění stávající zkušenosti s kapesným a porozumění základním ekonomickým
pojmům.
Otázky ke zkušenosti s kapesným: Dostáváš kapesné? Od kolika let dostáváš kapesné? Jak
často ho dostáváš? Jakou částku dostáváš? Spoříš si z kapesného? Pokud si spoříš, na co?
Dostáváš i jiné peníze, například za vysvědčení, k narozeninám, na prázdniny? Spoříš si z
těchto peněz na něco? Pokud ano, na co si spoříš?
Okruh ekonomických pojmů pro vysvětlení: výdělek, ztráta, cena výrobku, cena výrobku
versus jeho hodnota, funkce banky, funkce bankomatu, půjčka peněz, sleva.
Testová situace
Po vyplnění dotazníku budou děti v náhodném pořadí jednotlivě odváděni do jiné místnosti,
kde budou samy s výzkumníkem. Na tuto část bude vyhrazeno 20 minut. Ve dvaceti minutách
stihne výzkumník dítě naladit a provézt testování. Po jeho ukončení nesmí být dítě vráceno do
původní místnosti, aby nezkreslilo výsledky dalších čekajících. Bude záležet na konkrétní
34

organizace na té každé škole, zda dítě pak půjdu na oběd, domů, do družiny, na školní
kroužek apod. Samotná testová situace bude probíhat tak, že dítě bude posazeno ke stolu, na
kterém budou dvě truhly a na hromádce 10 mincí. Na jedné truhle bude napsáno “teď hned” a
na druhé “za dva týdny”. Dítě bude tázáno, kolik mincí by si nechalo v truhle “za dva týdny”,
a kolik mincí by si dalo do truhly “teď hned”, aby si je mohlo hned odnést. Platilo by, že
pokud by si dítě dalo mince do truhly “za dva týdny”, jejich počet by se mu do té doby
zdvojnásobil.

6.5 Analýza dat
Deskriptivní statistika - Uspořádání a sumarizace dat
Dotazník
Dotazník bude mít uzavřené otázky, které umožní kvantitativní vyhodnocení. Bude obsahovat
i dvě otevřené otázky zjišťující, na co si dítě šetří z kapesného nebo peněz k narozeninám
apod. U daných otázek budou odpovědi řazeny do nadřazených kategorií (dárky, hračky,
koníčky, cestování apod.). Budou tak získána jak data poměrová (kvantitativní), tak i
ordinální (kvalitativní), u kterých bude kódována jejich četnost výskytu.
Testová situace
Bude zjištěno n = počet mincí, které by dítě navrhlo nechat v truhle “za dva týdny”. U testové
situace budou výsledná data čistě kvantitativní.
Induktivní statistika
Statistické metody pro ověření hypotéz a výzkumných otázek:
● Pravdivost hypotéz (H1 - H3) bude ověřena dvou-výběrovými nepárovými t-testy.
● Pravdivost hypotéz (H4 - H5) bude ověřena korelacemi (Spearmanův korelační
koeficient).
● U výzkumných otázek (O1 - O4) budou popsány deskriptivní data, které přiblíží
trendy v daném tématu (mapující výzkum). Doplňkově mohou být analyzovány
například rozdíly mezi chlapci a dívkami, mezi dětmi z větších a menších měst a
podobně.
● U výzkumných otázek (O5 - O6) bude použita lineární regrese.
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6.6 Diskuze
Cílem výzkumu bude zjistit, jak jsou na tom děti ze 3. a 4. tříd se zkušenostmi se správou
vlastních peněz. Ukáže se, jakou mají úroveň schopnosti odložené gratifikace, a do jaké míry
rozumí základním ekonomickým pojmům. Výzkum si klade za cíl najít vzájemné korelace
mezi jednotlivými proměnnými. Pokud se ukáže, že děti, které mají nízkou schopnost
odložené gratifikace jsou ty, které nikdy nedostávaly kapesné a nikdy nešetřily, z jakých rodin
pocházejí? Jsou na tom v hospodaření s penězi jejich rodiče podobně? Jaké mají vzdělání? Do
jaké míry bylo dětem umožněno participovat na rodinném hospodaření? Jak rodiče před dětmi
o penězích mluví? Jsou na tom jejich rodiče se schopností odložení libých pocitů podobně? A
jak oni byli vedeni v dětství ke správě peněz? Když se ukáže, že děti, které skórují vysoko v
ekonomické gramotnosti, umí také dobře spořit, co to ovlivnilo? Jakým způsobem byly
ekonomicky vzdělávány? Rozumí natolik ekonomickým zákonitostem nebo jsou to zároveň i
ty děti, které byly učeny spořit si? A za co takové děti své úspory utrácí? Liší se u nich útrata
kapesného a jiných peněz (k narozeninám apod.)? Existují děti, které nejsou zvyklé
disponovat vlastními penězi, ale v testové situaci vykazují dobrou schopnost odložené
gratifikace? Z jakých rodin pocházejí? Kdybychom je otestovali osobnostními testy, jaký by
měly skór svědomitosti?
A jaký účinek na postoj dítěte k penězům má kapesné, které dostane např. za domácí práce
nebo drobné práce pro jiné? Tomu se věnovala norská studie Webleye (2012). Měla unikátní
podobu, a to sice v tom, že se výzkumníci neptali jen dospívajících (Ø14,4 let), ale i jejich
rodičů. Zjišťovali navíc i vzdělání rodičů a příjem rodiny. Ukázalo se, že například pojem
kapesné mohou obě skupiny chápat odlišně. 90 % dospívajících uvedlo, že kapesné dostává.
Podle rodičů to bylo pouze 74 %. Obě skupiny rozlišovaly mezi kapesným, penězi za domácí
práce, peníze za práci venku např. výpomoc se sekáním trávy sousedům apod. Častěji
dostávali dospívající peníze (kapesné) za práci než jen pouze kapesné. Obě skupiny se shodly,
že výše kapesného u nich závisí na míře odvedené práce v domácnosti. Častěji dospívajícím
částky snižují otcové než matky. Dospívající, kteří měli vzdělanější matky, častěji
participovali na domácích pracích. Jedno z vysvětlení bylo, že vzdělanější matky více pracují
a potřebují doma více pomoci. Naopak méně vzdělané matky měly dospívající, kteří více
pracovali venku tzn. přinášeli domácnosti peníze. Odpovědi obou skupin se překvapivě
rozcházely v tom, zda dospívající má či nemá práci mimo domácnost. 55 matek řeklo, že
jejich dítě má práci mimo domácnost, oproti tomu 22 jejich potomků řeklo, že nemá. Zde se
ukazuje odlišné vnímání toho co je a není práce. U otců byl výsledek podobný 51:19. Jak by
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dopadly výsledky, kdyby tito dospívající byli podrobeni testování schopnosti odložené
gratifikace? Můžeme předpokládat, že jedinec zvyklý pracovat mimo domov by dopadl jinak
než ten, který pracuje doma a rodiče mu krátí kapesné v návaznosti na odvedenou práci? Má
vliv na hospodaření jistota stálosti příjmu? Jak by tito dospívající dopadli při testu
ekonomické gramotnosti a za co své peníze utrácejí?
Webley s Plaisierem (1998) se zabývali právě tématem utrácení a spoření u dětí ve věku 8 - 9
let. Polovina z nich si kapesné rozdělí na dvě stejné části. Jednu utratí a druhou si spoří. 12 z
15 dětí utratí většinu nebo dokonce vše z peněz, které dostanou na prázdniny. 8 ze 14 dětí
také utratí vše nebo většinu z peněz k narozeninám. Při porovnávání výsledků by bylo
zajímavé zjistit, zda například děti, které si nespoří a utratí většinu svého kapesného jsou děti,
které nerozumí pojmům - výdělek a ztráta. Webley s Plaisierem testovali děti na území Velké
Británie. Mají britské a české děti stejné preference - jak hodně a za to utrácet? Možným
rozšířením studie by mohlo být zjišťování interkulturních rozdílů ve výchově a vzdělání v
ekonomice.
Bylo by stejně tak zajímavé sledovat vývoj kognice peněz u dětí a dospívajícíh v průběhu let.
Vhodnější než longitudinální výzkum by se zdál být pravděpodobně transverzální, protože
ekonomika se velmi rychle mění. Jedním příkladem za všechny by mohl být posun od
bankovek k bezhotovostním platbám. Další posun k bezkontaktním platbám rozpracoval Dan
Ariely (2013,2016) ve své teorií pain of paying. Proces placení dostává úplně jiný rozměr. V
průběhu života jedince dochází k celé řadě ekonomických změn. Při longitudinálním
výzkumu by bylo možné sledovat plynulé vypořádávání se se změnou. Při tranverzálním
výzkumu by se ukázal aktuální postoj každé věkové skupiny k dané věci. Své přínosy i limity
mají oba dva druhy výzkumů. Musely by být patřičně zohledněny. Stejně jako Sutter (Sutter,
Angerer, Glätze - Rützler & LErgetporer, 2015) se svým týmem zjišťoval konzistentnost v
odpovědích při testování schopnosti odložené gratifikace, dala by se zjistit konzistentnost ve
vztahu k oscilaci školního prospěchu. Byli by žáci s konstantním školním prospěchem také
konzistentnější v testování odložené gratifikace? A jak by byli konzistentní v odpovědích ti,
kteří dostávají kapesné nepravidelně nebo děti z neúplných rodin?
Dalším parametrem by mohly být koníčky a s nimi spojená míra trpělivosti. Zda děti, které
například pravidelně trénují, ať už ve sportu či hře na hudební nástroj, skórují výše ve
schopnosti odložené gratifikace. Výzkumnou otázkou by bylo, zda zažitý vzorec - trénink a
libý pocit za dobrý výkon, by hrál roli či nikoliv. Jak jsou děti schopné odložit potěšení by se
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dalo testovat také ve vztahu k Rosenthalovo efektu. Skórovaly by děti, které by byly verbálně
ujišťovány o jejich dobré schopnosti hospodaření, při testování odložené gratifikace výše než
děti z kontrolní skupiny bez verbálního stimulu? Právě tento efekt dokázala studie provedená
v Nizozemí (Webley & Nyhus, 2006), kde se ukázalo, že verbální podpora rodičů a vedení
dětí ke správnému hospodaření přineslo pozitivní odezvu ve správě peněz dětí. Tyto děti byly
lépe schopné řídit své výdaje, dokázaly spořit, byly více svědomité a myslely na budoucnost.
Existuje celá řada možností, jak ekonomickou socializaci zkoumat, ať už ze strany rodiny,
vzdělávacích zařízení, ekonomického postavení státu či z pohledu toho, jak komunikují o
finančních aspektech média dané země.
Design výzkumu byl navržen tak, aby bylo co nejvíce zkreslení omezeno. Určité limity s
sebou nese testová situaci, kdy výzkumník může svým chováním ovlivnit rozhodnutí dítěte.
Pro eliminaci rizika by bylo možné použít tzv. dvojitě zaslepenou studii, kdy by výzkumník
nevěděl testované hypotézy. Výběr výzkumného vzorku bude proveden stratifikovaným
trsovým výběrem. Účast dětí ve vybraných školách bude na základě dobrovolnosti a
dostupnosti, je možné, že děti určité skupiny se výzkumu nebudou chtít či moct zúčastnit.
Další zkreslení by mohl přinést příliš dlouhý časový interval. Výzkum musí korespondovat se
vzdělávacím plánem žáků. Výzkumník musí předejít situaci, že děti budou testované
například právě po proběhlé výuce ekonomických základů. I přes možná rizika zkreslení
výzkum přinese celou řadu odpovědí, ale podnítí i vznik dalších nových otázek.
Jak by mohly být výsledky výzkumu použity v praxi? Zjistíme, jaké jsou prediktory pro
schopnost odložené gratifikace a jak silně působí. Budou zjištěny vhodné strategie pro
předávání kapesného, a jaké termíny z ekonomického pojmosloví dětem nejsou jasné.
Odpovědi na tyto otázky mohou být použity pro tvorbu školních osnov nebo příruček pro
rodiče. Zjištění, že výše, pravidelnost a adekvátnost předávání kapesného hraje zásadní vliv
pro dovednost spoření, by mohlo přimět rodiče k větší důslednosti. Rozpoutání diskuze na
toto téma by mohlo formovat dospělé, jak o penězích před dětmi hovoří, a jak s penězi před
nimi hospodaří. Přimět je zkusit děti přizvat k projednávání o rodinném rozpočtu. Hrát už i s
předškolními dětmi ekonomicky edukativní hry. Pobídnout děti dávat z kapesného část na
charitu. Ve školním prostředí by mohli vyučující posílit trénování odložené gratifikace např.
formou různých soutěží nebo chystáním vlastních výrobků na školní slavnost apod. Možností
využití je nespočet. Důležité je, aby se o tématu hovořilo a podporovalo se.
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Závěr
Cílem bakalářské práce bylo poskytnout základní přehled o celém průběhu ekonomické
socializace dítěte a dospívajícího, o významných meznících ve vývoji a nejvýznamnějších
aspektech. V práci byly představeny nejvýznamnější aspekty vnímání peněz u dětí a
dospívajících. Ukázalo se, jak významnou roli hraje rodina a prostředí, ve kterém jedinec
vyrůstá. To rozhoduje, jaký vzorec chování si dítě finálně zvnitřní ve vztahu k hospodaření s
penězi. Byla definována ekonomická gramotnost a její vyčlenění z funkční gramotnosti. Bylo
upřesněno, o kom řekneme, že je ekonomicky gramotný, a čím je tato gramotnost podmíněna.
Byla shrnuta jednotlivá vývojová období kognice peněz a porozumění chodu ekonomiky. Na
výzkumech bylo ilustrováno, jaký vliv má prostředí zejména na trpělivost dětí, schopnost
odložené gratifikace a následně dovednost spořit si peníze. Na kolik si jsou děti schopné
oddálit zažívání libých pocitů. Ukázalo se, že vliv rodičů na dovednost dítěte spořit si peníze
je neoddiskutovatelný. Jedná se zejména o zvyk společného spoření v raném školním věku,
který dítě provází do dospělosti, kdy se ve spoření osamostatní. Velký význam pro správnou
ekonomickou socializaci má vůbec samotná přítomnost kapesného, a dále jeho forma
podávání a pravidelnost. Ukázalo se, že například děti, které nejsou zvyklé dostávat kapesné
utratí při platbě platební kartou více než ty, které kapesné dostávají. V bakalářské práci byly
představeny také podpůrné edukativní metody, jak dítě rozvíjet v ekonomickém myšlení a
chování. Umět hospodařit s penězi je v dnešní době stejně důležité jako umět číst, psát a
počítat. Z toho důvodu byla věnována kapitola také postoji vlády České republiky k podpoře
ekonomické gramotnosti u nás. V empirické části byl navržen výzkum vycházející z aspektů
popsaných v literárně - přehledové části. Kapesné, ekonomická gramotnost a schopnost
odložené gratifikace jsou prvky, které se skutečně zdají být navzájem provázané. Navržený
výzkum si kladl za cíl dokázat jejich vzájemnou korelaci. Výzkum byl navržen tak, aby byl
jednoduše uskutečnitelný v českých podmínkách a splňoval etický kodex. V diskuzi byly
vytyčeny další náměty, které by stály za hlubší prozkoumání.
V úvodu byla položena otázka, zda mají větší vliv na ekonomickou socializaci dítěte rodiče
nebo škola. Ukázalo se, že jsou to zejména rodiče. Paradoxem zůstává, že rodiče větší
zodpovědnost přisuzují škole. Očekávají, že správnému hospodaření by se dítě mělo naučit v
rámci školní výuky. V České republice se tomu tak zatím neděje. Větší popularizace tématu
by mohla pomoci rodičům uvědomit si zodpovědnost a aktivně své děti vzdělávat.
Nemluvíme zde o formální výuce, nýbrž o přirozeném začleňování dítěte do ekonomiky.
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Neodstrkování dítěte od “dospěláckých” rozhovorů. Netabuizovat téma peněz a konečně dát
ve správný čas příležitost dítěti samo disponovat vlastními penězi.
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