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Not for children under 3 years. Contains small parts.

Česká asociace pojišťoven
Česká asociace pojišťoven vznikla v roce 1994 na podporu vzájemné pomoci, spolupráce a zabezpečení
zájmů pojišťoven a zajišťoven.
– Česká asociace pojišťoven reprezentuje pojistný trh, informuje a propaguje význam a důležitost
pojištění v životě občanů i ﬁrem.
– Pojišťovny v České republice ročně vyřeší téměř 2,8 mil. pojistných událostí, při nichž klientům
vyplatí 2 mld. Kč.
– Prověřování dat pojistných událostí v rámci České asociace pojišťoven pomáhá uchránit neoprávněně
nárokované pojistné podvody (10 325 prověřovaných pojistných událostí) v ročním úhrnu cca 1,3 mld. Kč.
– Česká kancelář pojistitelů zajistí, že na odškodnění při dopravní nehodě dosáhnou i ti poškození,
které nabourá nepojištěné vozidlo.
– V České republice jezdí již přes 8 mil. vozidel (osobní, nákladní, motorky, přívěsy, autobusy…),
bohužel přibližně 140 000 z nich povinné ručení neuzavírá.
Se sporem o neživotní pojištění pomůže ombudsmanka
Neuznala vám pojišťovna škodní událost? Na pomoc přichází Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven, konkrétně
její první ombudsmanka, právnička a expertka na mimosoudní řešení sporů doc. Alena Macková. Ta od února 2019 pomáhá
klientům řešit spory s pojišťovnami v oblasti neživotního pojištění. Bez poplatku a mimosoudní cestou.

Více informací o České asociaci pojišťoven najdete na www.cap.cz.

ROZŠÍŘENÁ VARIANTA HRY

Úvod
Proč s�dětmi pracovat na hře Peníze a život?

Peníze a život je unikátní projekt, ve kterém si žáci mohou nanečisto prožít celý svůj

produktivní život. Volby, jež ve hře musí činit, jsou podobné těm, které je v životě chtě
nechtě čekají. Hra byla vyvinuta ve spolupráci s odborníky na deskové hry, takže je ve své základní
verzi pro žáky snadno pochopitelná a zároveň zábavná. Hra slouží především k evokaci, vzbuzení zájmu o důležitá témata
a životní volby. Toto je pak rozvíjeno během hraní hry samotné a v neposlední řadě je důležitá reﬂexe na konci každé hry,
kdy žáci mohou porovnávat své zkušenosti ze hry a také vědomosti, které nabyli.

Učitel pracující se hrou Peníze a život má klíčovou úlohu ve fázi uvědomění a ve fázi reﬂexe. Tato příručka obsahuje
jednoduché nápady, které lze pro hlubší uvědomění a racionální reﬂexi využít.
Pokud je fáze uvědomění a reﬂexe úspěšná, žáci pochopí fungování osobních ﬁnancí ve zjednodušeném mechanismu
hry a snadno si odvodí jejich fungování v reálném životě. Zážitek ze hry (úspěchy i neúspěchy) pak výrazně napomáhá
správné a hluboké ﬁxaci těchto složitých témat.
Hra však má pro fázi reﬂexe ještě ambicióznější cíl, kterým je otevřít žákům horizont budoucnosti a připravit je na jejich
vlastní životní volby. Ve hře žáci prožijí celý svůj život, samozřejmě ve velmi zjednodušené podobě. Ve fázi reﬂexe to
umožňuje otevřít diskuzi ohledně různých životních rozhodnutí: Víc riskovat, nebo postupovat opatrně? Zadlužit se a mít
dříve k dispozici třeba vlastní bydlení, nebo si na něj nejprve naspořit? Stihnout toho více i za cenu zvýšeného stresu,
nebo brát život klidnějším tempem, ale nemít třeba takový příjem?
Pro nejambicióznější učitele a žáky je nejlepším zakončením projektu kritika samotné hry a vlastních voleb – v čem hra
nejvíce zkresluje realitu, kdy hráčům podsouvá určité chování, jak hodnotí hráčovy volby. Účastníci projektu si tak mohou
vybrousit důležitou schopnost kritického myšlení.

Finanční gramotnost ve školách – jak na to?

Finanční gramotnost se během posledních let stala diskutovaným tématem. Každý si pod tímto pojmem navíc představí
něco trochu jiného, obzvláště jsou tyto rozdíly viditelné na pochopení problematiky u dětí v porovnání s jejich rodiči.
Zatímco starší generace si představí hlavně správné hospodaření s penězi a omezení jakýchkoliv půjček, mladší generace
si pod tímto termínem často nedokáže představit téměř vůbec nic. Navíc pojmy „ﬁnanční“ a „gramotnost“ žákům obvykle
nezní nijak přitažlivě.
RVP deﬁnuje ﬁnanční gramotnost jako soubor schopností a dovedností nezbytných k ﬁnančnímu zabezpečení sebe
a své rodiny. Finančně gramotný člověk odpovědně hospodaří s penězi a zároveň se orientuje v nabídce ﬁnančních
produktů. Finančně gramotný člověk ví, kdy je vhodné vzít si půjčku a kdy naopak ne, kdy a proti čemu se pojistit, jak
zvýšit svoji hodnotu na trhu práce, kam a jak investovat nebo který ﬁnanční produkt je výhodný a který se tak pouze tváří.
Většina škol má školní vzdělávací program koncipován tak, že výuka ﬁnanční gramotnosti je rozdělena do předmětů
matematika, výchova k občanství či praktické činnosti. Zatímco na prvním stupni se děti seznamují s funkcí peněz
a základy šetření a vyrovnaného rodinného rozpočtu, na druhém stupni se dostávají do této problematiky hlouběji.

Úvod
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1 Zařazení hry do výuky
Komu je hra určena

Hra je zaměřena hlavně na žáky 7.–9. ročníků, u nichž se již předpokládá, že rozumí alespoň základním mechanismům
ﬁnančního světa. Látka jako majetek, základy podnikání či pojištění bývá zpravidla zařazena do 7. třídy, takže lze tuto
hru používat přímo během výuky jako praktické procvičování nebo jako opakování již osvojeného učiva.

Co hra simuluje

Během hraní budou muset žáci provádět různá životní rozhodnutí, aby se dostali do cíle dříve než ostatní a pokud
možno bez dluhů. Tohoto jde dosáhnout:
a) pořizováním movitého majetku (vozidla a vybavení domácnosti),
b) pořizováním nemovitostí (byty či vila, pronájem),
c) provozováním neplacených či placených aktivit (dovolená a koníčky).
Kvalita prožitého života je ve hře vyjádřena ziskem bodů – kdo získá jako první 50 vítězných bodů, lze o něm říci,
že ve světě hry prožil za stejný čas jako ostatní kvalitnější život. Hra však záměrně umožňuje získat hodně bodů
a vyhrát i tomu, kdo určité aspekty života minul (např. může vyhrát hráč, který až do konce produktivního věku
žil u rodičů). Proto je po hře důležitá reﬂexe, zda se život prožitý ve hře podobá tomu, jaký by chtěl kdo prožít ve skutečnosti.

Hra není přesnou simulací života

Hra je určitý zjednodušený model skutečnosti a zákonitě v ní byla spousta důležitých oblastí pominuta. Ve hře kvůli
jednoduchosti např. není možnost založit rodinu ani žít v páru, pečovat o své blízké, nerozlišuje mezi zaměstnáním
a podnikáním apod. Důležitá otázka šetření na důchod byla také pominuta, protože se hra soustředí na život produktivní.
Na tyto chybějící faktory je třeba žáky na začátku i v rámci závěrečné reﬂexe upozornit, neboť hrozí, že si jinak
z projektu odnesou nebezpečně zkreslenou představu o fungování okolního světa.

Projektový den i opakované zařazení do hodin

Doporučujeme na práci s hrou Peníze a život vyhradit celý projektový den. V jednom jediném dni tak lze naplnit
velké množství výstupů vycházejících z RVP a týkajících se ﬁnanční gramotnosti.
Hru je možné využívat i průběžně po celou dobu, kdy je ﬁnanční gramotnost probírána. V obou případech je potřeba
žáky s hrou seznamovat postupně – rozhodně není možné v jedné vyučovací hodině hru vysvětlit a celou odehrát.
Na to tvůrci mysleli a herní komponenty uzpůsobili.
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1 Zařazení hry do výuky

2 První seznámení s hrou
Délka hry

V případě, že žáci již hru hráli, je běžná herní doba zhruba kolem jedné hodiny. Délka hry se snižuje s počtem hráčů u stolu.
Po konci každé hry by měla proběhnout diskuze s hodnocením, a to buď mezi žáky v jedné herní skupině, nebo
s učitelem v roli moderátora.
Pokud se děti setkávají s hrou poprvé, je vhodné věnovat celé aktivitě minimálně pět vyučovacích hodin. Ideálním
řešením je tedy projektový den.

Různé obtížnosti hry a postupné učení se pravidlům hry

Hru je možné hrát v základní i rozšířené verzi. Hraní základní verze lze rozdělit na tři etapy (každé etapě vyhradíme
alespoň 1 vyučovací hodinu), žáci se tak učí pravidla postupně a nejsou zahlceni informacemi. Zároveň lze díky tomuto
rozdělení hrát hru v nižších ročnících bez nutnosti probrat všechny prvky ve hře obsažené.
Rozšířená verze hry obsahuje více možností a také více pravidel a mechanismů. Přidává do hry investování a spoření,
půjčky, životní milníky, které mohou zrychlit nebo zpomalit náš postup, a v neposlední řadě jsou zde nenadálé události,
které mění podmínky trhu práce, vzdělání, vozidel, nemovitostí i dovolených.

Cesta k�vítězství

Důležité je žákům zdůraznit, že neexistuje jediná správná cesta k vítězství, ale pouze mnoho různých strategií, které
jsou více či méně úspěšné. Každá cesta, kterou se žák rozhodne jít, by měla především odrážet jeho osobnost a na
rozdíl od reálného života si může bez rizik vyzkoušet, jaké důsledky budou jeho rozhodnutí mít. Na konci pak všichni
hráči mohou zhodnotit, zda by se touto cestou vydali i podruhé anebo se ze svých případných chyb poučí.

Kdo vyhrává

Hru vyhrává ten, kdo se jako první dostane
do cíle. Hráče kupředu pohánějí body,
které jsou obsaženy na různých kartách.
Jednou z hlavních aktivit ve hře je tedy
shánění těchto karet, které si lze pořídit
za potenciál, peníze či kombinací obojího.
Čím více karta dává těchto bodů, tím je
také dražší (anebo je těžší ji získat) a věc,
kterou si díky kartě pořizujeme, hodnotnější.
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POKROČILÝ

2.1 Jak začít hrát
Učitel si nejdříve nastuduje pravidla a sám si hru zahraje. Při hraní hry ve výuce žáci mohou sedět po čtyřech u jedné
školní lavice (běžný rozměr 130 × 50 cm) nebo si dvě lavice spojit. Hra je koncipována tak, aby šla celá rozložit na jednu
školní lavici pro hru 2–4 hráčů.
Samotné vysvětlování hry žákům probíhá před celou třídou a je velice vhodné, aby součástí vysvětlování bylo samotné
hraní hry.

2 První seznámení s hrou

strana

5

2.1.1 První hodina – práce, vzdělání a aktivity (první etapa)

Rozdejte žákům krabice, vyndají z nich levou část životního plánku pro každého hráče, karty vzdělání, karty práce,
karty aktivit, pro každého hráče 1 ﬁgurku a žetony peněz (mince i bankovky). Karty vozidel a nemovitostí, kostky,
legendu náhody a pravou část životního plánku a pravou část desky příležitostí ponechají v krabici. Doprostřed
stolu umístí desku s počitadlem bodů, vedle desky udělají hromádku karet aktivit a vyloží z ní 3 karty. V této fázi se
hráči seznamují s tím, jak si mohou ve hře vydělat peníze a jak jim k tomu pomáhá vzdělání. Kostkami se nehází,
protože pojištění není zatím do hry zapojeno a nemohou se ani stát žádné nečekané události. Za získané peníze si
mohou pořizovat jen karty aktivit nebo lepší vzdělání (karty kurz či špičkový kurz). Hra končí po dosažení 20 bodů.
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2.1.2 Druhá hodina – movitý a nemovitý majetek (druhá etapa)

V této fázi přidejte do hry možnosti pořídit si vozidlo, nemovitost
nebo pronájem a vzít si hypotéku nebo leasing. To znamená, že na
stůl se umístí navíc pravá část životního plánku pro každého hráče
a pravá část desky příležitostí a karty vozidel a bydlení. Nejdříve
s dětmi zopakujte, co je pronájem, jak funguje hypotéka a leasing
v reálném životě. Pak jim vysvětlete, jak tyto koncepty fungují ve
hře jako pravidla. Viz také srovnání v další části příručky. V této hře se
opět nehází kostkami. Máte na výběr, zda budete hrát celou hru od
začátku nebo navážete na předchozí odehranou část (hráči si ponechají
získané karty a body). Tato část končí po dosažení 40 bodů. Během
této hry hrajete tedy pouze fázi I, fázi II s plnou nabídkou a fázi IV.

2.1.3 Třetí hodina – škodní události a pojištění (třetí etapa)

Třetí hodinu (může zabrat až 2 vyučovací hodiny) přidejte pojištění a kostky náhody a hrajte od začátku. Na začátku
hry vysvětlete funkci jednotlivých pojištění. Můžete třeba začít otázkami pro celou třídu, jaké situace konkrétní pojištění
podle jejich odhadu kryje a jaké nikoli. Projděte s dětmi všechny potenciální škodní události a pojištění podle legendy
náhody – před hrou musí vědět, že o některé karty mohou bez pojištění přijít. Upozorněte děti, že některé aktivity si
mohou/mají pojistit přes základní pojištění na životním plánku. Hází se kostkou, to znamená, že pokud jste v situaci,
kdy hru děti teprve učíte a seznamujete s pravidly, musíte v této fázi celou třídu sladit.
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2 První seznámení s hrou

Doporučujeme, aby jediným člověkem, který při této hře bude házet kostkou, byl
učitel. Docílíte tak toho, že pro všechny žáky budou platit stejné podmínky a situace.
Po každém hodu kostkou je žádoucí, aby vyučující třídu obešel a zodpověděl
případné dotazy. Teprve poté, až žádné nebudou, se může házet dál. Pokud vaší
třídě nebude tento režim vyhovovat, je samozřejmě možné, aby každý stůl házel
kostkou samostatně. Případně v prvních dvou kolech hod může provést učitel,
v dalších kolech již hází žáci. Během této hry hrajete už všechny 4 fáze hry.

2.1.4 Čtvrtá a pátá hodina – rozšíření
(bude vyžadovat 2 vyučovací hodiny)

Dle výukových cílů můžete do hry zařadit rozšíření v podobě půjček, spoření, investic, životních milníků anebo nečekaných
událostí na trhu a zahrát si celou hru ještě jednou. Je na vás, kolik rozšíření do hry zahrnete. Hodinu můžete začít
diskuzí, ve které žáci přispívají nápady a znalostmi, co je půjčka, spoření apod. ve skutečném světě, co si představí pod
pojmem „životní milníky“ nebo jak si představují, že trh ovlivňuje nabídku práce, vzdělání, vozidel, dovolených či nemovitostí. Diskuzí k těmto tématům nebo opakováním látky můžete věnovat celou hodinu a teprve v další hodině přistoupit
ke hře rozšířené verze. Samotné hře samozřejmě předchází vysvětlení pravidel rozšíření, přičemž pravidla lze porovnávat
s tím, jak tyto koncepty fungují v reálném životě.
Během této hry si hráči otočí životní plánky na rozšířenou verzi a hrají všechny 4 fáze hry. Děti již hru včetně pojištění
umí, takže v této hře už určitě hází každý stůl sám.

2.1.5 Šestá hodina

Tato hodina by měla být věnována diskuzi a zhodnocení hry. Žáci si budou porovnávat své herní strategie a diskutovat
o svých životních cílech. Je proto klíčové, aby dohrané hry zůstaly před hráči rozložené na stole. Mohou si projít všechny
aktivity, jejichž karty si umisťovali pod životní plánek. Během této diskuze je dobré hovořit i o tom, v čem hra zjednodušuje
skutečnost. K tomuto porovnávání reality a herního světa jsme zpracovali jednotlivé koncepty dále v této příručce.
Toto srovnání může být jednou z nejpřínosnějších aktivit pro žáky, protože spojuje obecnou znalost s vlastním prožitkem
ze hry.

Tip pro hru
Je také třeba mít na paměti, že žáci 7. ročníků nebudou pravidla chápat tak rychle jako jejich
spolužáci z 9. ročníků. Proto je lepší použít hru v 7. ročníku pouze jako opakování, aby žáci nebyli
zahlceni novými informacemi. V 9. ročníku je už možné po vysvětlení pravidel některé věci nechat,
aby na ně děti přišly samy, a pak už jen společně dořešit případné nejasnosti nebo si třeba do sešitů
zapsat informace, které samy z hraní vyvodily.

2 První seznámení s hrou
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3 Základní herní koncepty
a práce s nimi
Tato kapitola obsahuje informace o základních konceptech, které by se v průběhu projektu měli žáci dozvědět.
Kurzívou jsou psány instrukce určené pro učitele či průvodce, normálním fontem jsou vyvedeny informace
určené pro žáky. S koncepty je možné žáky seznámit před samotnou hrou při vysvětlování pravidel nebo až
po jejím skončení v rámci reflexe. U každého konceptu je vhodné poukázat na to, jakým způsobem je použit
ve hře a jakým způsobem funguje ve skutečném světě.

3.1 Peníze
Zmiňte roli peněz jakožto prostředku směny a uchovatele hodnoty –
z pedagogického hlediska jsou vděčné vizuály mušlí používaných
jako platidlo či nejstarších dochovaných peněz. Pro ambicióznější
žáky je vhodné ukázat i hyperinflační peníze a vysvětlit, proč mohou
papírové peníze tak snadno ztratit hodnotu.
ZWD, zimbabwský dolar – 100 trilionů dolarů

Základní mechanikou hry je získávání a utrácení peněz. Prakticky pro každou součást
hry jsou nezbytné. Jejich dostatek či nedostatek často během jednoho kola rozhoduje
o celkovém vítězství či prohře. Z tohoto důvodu je důležité, aby se děti naučily plánovat
svůj další postup a neustále myslely na to, kolik mají peněz a kolik jich na konci kola
budou potřebovat. Hospodaření s penězi je ostatně základní dovednost ﬁnančně
gramotného člověka. Anglický termín „cash ﬂow“ se dnes běžně používá ve ﬁrmách
a znamená právě „tok peněz“.

téma k diskuzi
Co jsou to vlastně peníze?
Lze si představit společnost, ve které peníze neexistují? Jak by asi vypadala?
Jsou peníze v životě to nejdůležitější? Co si za ně nelze koupit? – Pokud děti odpoví
např. zdraví, můžete diskuzi přesměrovat k pojištění zdraví, viz dále.

Edukativní výstupy
Žáci hospodaří s penězi, plánují svůj cash flow ve hře a při plánování přemýšlejí i o rizicích a příležitostech, které je čekají.
Žáci si uvědomí, že některé věci si v životě bez peněz nepořídí, jiné mohou být zadarmo (třeba dobrý
skutek) a že ne vše si lze pořídit za peníze (ve hře např. lepší práci nebo zážitek z dobrodružného
cestování po Asii, který vyžaduje hlavně vysoký potenciál, a nikoli velkou finanční investici).
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3.2 Potenciál
Potenciál je složité, ale důležité téma, které může u některých žáků vést i ke zlepšení jejich vnitřní motivace
ke studiu či dalšímu rozvoji. Je dobré žákům naznačit, že i projekt Peníze a život přispívá k rozvoji jejich
reálného potenciálu.
Potenciál je zjednodušeně řečeno mix dosaženého vzdělání, dovedností a životních zkušeností. Ve hře se s ním
setkáváme na modrých kartičkách vzdělání, ale také na žlutých kartičkách práce, kde představuje pracovní zkušenosti.
+

+

+
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3

EXPERT

Některé druhy vzdělání, stejně jako v životě, stojí peníze. Ve hře není zpoplatněno klasické školní vzdělání a lze ho budovat
postupně od základní školy až po vysokou. Na druhou stranu např. kartičky kurz nebo špičkový kurz jsou zpoplatněny, neboť
i v reálném životě musíme za nové znalosti a dovednosti často platit na nějakém školení.
V čem se liší pojetí potenciálu ve hře od toho skutečného? – Zejména v tom, že v reálném životě můžete mít skvělý
potenciál pro určitou disciplínu (např. hokej, vedení lidí, matematika) a pro jinou nikoli (např. gymnastika, kresba,
cizí jazyky), kdežto ve hře Peníze a život nerozlišujeme různé druhy potenciálu.

téma k diskuzi
Jaký je váš potenciál teď? Umíte něco zajímavého, unikátního, důležitého?
Jak vám to pomůže při hledání brigády nebo při cestování?
Jak si můžete svůj potenciál zvýšit? Co byste se chtěli naučit, dozvědět?
Je lepší jít co nejdříve pracovat, nebo být co nejdéle ve škole?
Vyplatí se investice do vzdělání?

Edukativní výstupy
Posílení vnitřní motivace vzdělávat se.

3 Základní herní koncepty a práce s nimi
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Cestovní
pojištění

3459

Potenciál a aktivity

asie
pěšky

Některé druhy karet, např. dovolené, budou vyžadovat k jejich získání
vysoký potenciál. Pokud si koupíme dovolenou v Evropě, cena i potenciál
potřebný k této dovolené budou jiné než třeba k dovolené, během které se
rozhodneme přejít pěšky celou Asii. Nároky na naše komunikační a organizační
schopnosti budou i ve skutečném životě daleko větší.

4

8

nebo
splátka:

V rozšířené verzi hry (použijte druhou variantu počitadla bodů na opačné
straně desky příležitostí) má cestování reciproční účinek na zvýšení potenciálu.
Zcestovalý člověk, který musel činit důležitá rozhodnutí na cestách, domluvit se s lidmi jiného jazyka a kultury,
hospodařit s rozpočtem na cestu, naplánovat dovolenou jako projekt apod., tím zvýšil svůj potenciál. Hráč ve hře
může při průchodu polem 10 a 30 směňovat karty Itálie, Afriky a pěšky po Asii a koníčků za nové karty vzdělání
(tedy za vyšší potenciál).

Tip pro hru
Pokud chceme rozjezd hry urychlit, je možné každému
hráči dát na začátku hry kartu střední škola, což dětem
hned v počátcích hry umožní širší výběr karet, které si
mohou pořídit.
Děti tedy budou ve světě hry začínat po absolvování střední
školy místo základní.

ZÁ

+

1

Edukativní výstupy
Žáci si uvědomí, že své schopnosti a znalosti mohou rozvíjet více způsoby – kromě školního
systému také placenými kurzy, pracovními zkušenostmi (a v případě rozšířené verze hry
zkušenostmi z cestování a provozováním koníčků).

3.3 POJIŠTĚNÍ
Význam pojištění si člověk v životě uvědomí až v okamžiku, kdy může něco cenného a těžko nahraditelného ztratit.
Ve hře se hráč nerozhoduje o výši pojistného, ale jen o typu, protože každé pojištění stojí na 1 hrací kolo stejně
(1 žeton peněz).

Pojištění není prevence, ale kompenzace

Pokud jsme pojištění, neznamená to vůbec, že by se nám nemohlo nic špatného stát. Auto i tak zničí voda, dům
vyhoří či oblíbené kolo nám ukradne zloděj. Na druhou stranu, pokud k takovým událostem dojde, máme v případě
pojištění právo na kompenzaci naší újmy, a to někdy včetně dalších dopadů (např. když nemůžeme pracovat kvůli
úrazu, pojištění nám může kompenzovat ušlý příjem).
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10

3 Základní herní koncepty a práce s nimi

Ve hře pro zjednodušení zacházíme se škodní událostí na majetku, jako by k ní vůbec nedošlo. V reálném životě
pojišťovna škodu pravděpodobně zaplatí a my si poškozený majetek můžeme koupit znovu nebo si jej necháme z výplaty
pojistného opravit. A tak ve hře hráč nepřijde např. o automobil poškozený povodní, pokud byl pojištěn. Předpokládá se, že
by si ve skutečnosti pořídil podobný a mnoho by se nezměnilo.
Oproti tomu se škodní událostí na osobě zacházíme tak, že ve hře vyhodnotíme škodu (např. hráč přijde o karty
potenciálu nebo práce nebo o možnost zahrát určitou část kola, protože se doma léčí), ale dostane od pojišťovny
ﬁnanční kompenzaci.
Příkladem je rozdíl mezi pojištěním odpovědnosti a pojištěním úrazovým.
Při pojištění odpovědnosti pojišťovna platí celou škodu, kterou my někomu způsobíme svým jednáním. Nás osobně se toto
tedy prakticky nedotkne. Ve hře analogicky nepojištěný hráč zaplatí 1–6 peněz, pokud na kostkách padne 9, a pojištěný hráč
je této ztráty ušetřen.
Naproti tomu při pojištění úrazu dostaneme peníze, ale k tomu jsme prodělali také skutečný úraz. Vezměme třeba
zlomenou nohu. Ta nás reálně omezí při práci, sportu, cestování apod. Natož když proděláme závažnější zranění s trvalými
následky. U tohoto typu zranění dostaneme o mnoho více peněz, ale zároveň s ním musíme žít až do konce života.
Pokud však pojištěni nejsme a přijdeme kvůli zranění o práci a příjem, můžeme se dostat hodně rychle do neřešitelné
životní situace.

Druhy pojištění
Pojištění odpovědnosti za újmu

Dobrovolné (smluvní) pojištění odpovědnosti za újmu (při rekreaci, v domácnosti, při běžném občanském
životě, při chovu zvířat, při výkonu povolání). Hra toto pojištění obsahuje, pojistná událost nastane při hodu 9
dvěma kostkami. Riziko se zvyšuje, čím aktivnější život člověk vede. Ne nadarmo se říká: „Kdo nic nedělá,
nic nezkazí.“
Povinné pojištění odpovědnosti za újmu při výkonu povolání – osoby vykonávající určitá povolání jsou
povinny se ze zákona pojistit (bez pojištění nemohou činnost vykonávat). Jedná se např. o lékaře, advokáty,
daňové poradce, notáře, tlumočníky, architekty či projektanty. (Toto pojištění hra neobsahuje.)
Povinné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, tzv. „povinné ručení“. Ježdění autem je
nebezpečné – každý rok vyjíždí Policie ČR přibližně ke 100 000 dopravních nehod. Proto je ze zákona tento
druh pojištění povinný a stát jej nenechává pouze na svědomitosti občanů. Hra toto pojištění obsahuje, pojistná
událost nastane při hodu 6 nebo 11 dvěma kostkami. V případě lehké havárie bez povinného ručení hráč zaplatí
do banky 2–12 peněz za škodu způsobenou na majetku či zdraví jiných osob. V případě těžké havárie je to 3 až
18 peněz. V případě, že měl hráč dluh 3 a více, může ho tato situace poslat do exekuce a hra pro něho končí.
Ostatně jako v reálném životě. Hra umožňuje povinné ručení neplatit. Tuto povinnost může člověk teoreticky
obcházet i v reálném životě, nicméně tím porušuje zákon a může po něm být vymáháno penále a doplatek
pojištění za všechny roky zpětně; navíc v případě, že zaviní nehodu, bude po něm vymáhána celá způsobená
škoda. (Poškozené straně mezitím kompenzaci zdravotní újmy vyplatí Česká kancelář pojistitelů a částku bude
vymáhat po viníkovi.)
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu
nebo nemoci z povolání. (Toto pojištění hra neobsahuje.)

3 Základní herní koncepty a práce s nimi
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Pojištění majetku

Pojištění domácnosti. V reálném životě obvykle zahrnuje i pojištění odpovědnosti (např. vytopení sousedů), ve
hře s těmito pojištěními zacházíme zvlášť. Jinými slovy, chce-li být hráč kryt pro více situací, musí odvést více
peněz na pojištění. Ve hře škodní událost nastane, když na dvou kostkách padne v součtu 8, a nazývá se „nehoda
v domácnosti“, anebo když padne 3 (vloupání/krádež). Můžeme si představit požár v kuchyni kvůli vadné varné
konvici, vadu spoje na přívodu vody, která pak vytopí koupelnu, nebo návštěvu zlodějů, kteří odcizí část
vybavení domácnosti. Ve hře hráč nepřijde o kartu bydlení, ale dočasně z této karty nemá žádný užitek (body),
a to do doby, než zaplatí 5 peněz za opravu nebo koupi nových spotřebičů. Pokud je pojištěn, pokračuje ve hře,
jako by k události nedošlo.
Pojištění nemovitosti. Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti hra dobře ilustruje. Škodní události,
které se týkají i nemovitosti, jsou živelního charakteru – povodeň (při hodu 2) nebo požár (při hodu 10). V případě
bytů uvažujeme, že nemovitost je pojištěna v rámci pojištění celého domu, které se rozpočítává mezi vlastníky
bytových jednotek. Pojistné události povodeň a požár mohou tedy ve hře hráče připravit pouze o vilu, ke které si
musí pojištění nemovitosti hradit sám. Pokud by např. byla vila vykradena, nemovitosti jakožto stavby se tato událost
netýká a nastane situace popsaná v odstavci výše. A proto i v případě hypotéky se může hráč rozhodnout, zda si bude
platit pojištění domácnosti či nikoli. Ovšem pokud by vilu zničila živelní katastrofa (např. povodeň), je poškozena
stavba a proti této události chce být banka jištěna.
Havarijní pojištění. Škodní událost nastává při hodu 6 (lehká havárie) nebo 11 (těžká havárie), ale také při
požáru (10), vloupání/krádeži (3) a povodni (2). Díky hře by si měli hráči uvědomit, že vozidlo je ohrožené nejenom
dopravní nehodou, ale také živelní pohromou anebo zásahem třetích osob. V reálném životě si lze havarijní pojištění
odstupňovat a např. se rozhodnout, zda mít pojištěné přední sklo nebo nikoli. Ve hře pro jednoduchost chrání
havarijní pojištění proti všem myslitelným událostem v plném rozsahu.
Hra všechna tři pojištění majetku obsahuje.

Pojištění osob

Rizikové nebo tzv. „životní pojištění“ (a jeho investiční varianty). Toto pojištění jsme ve hře nahradili pojištěním
trvalých následků. Životní pojištění pro případ smrti se sjednává zejména za účelem zajištění a ochrany pozůstalých
(rodiny), kteří ve hře neﬁgurují. Pojištění trvalých následků chrání navíc i poškozeného, a to tak, že mu zajistí
ﬁnanční prostředky pro hladší zvládnutí nečekaného životního zvratu, jakým může být např. těžký úraz. Ve hře,
pokud hráč prodělá úraz s trvalými následky, přijde o 1 kartu práce a 2 karty vzdělání (klesne mu potenciál).
Pokud je pojištěn, získá vysokou ﬁnanční kompenzaci, ve které je zohledněna i výše jeho příjmů před touto událostí.
Úrazové pojištění. Hra úrazové pojištění obsahuje pod názvem „pojištění úrazu a pracovní neschopnosti“
a slučuje tak úrazové pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti. Pokud nastane úraz, hráč přijde
o možnost zahrát v příštím kole fázi II (nákup a příjem karet); pokud navíc není pojištěn, nezahraje ani fázi I
a přichází o příjem peněz, přitom ho ve fázi III čekají výdaje (pojištění). Pokud hráč pojištěn je, nejenže neztratí
příjem, ale ještě mu pojišťovna vyplatí bolestné 1–6 peněz. Pod tímto názvem je zahrnuto i jiné pojištění,
a to připojištění pro případ závažných onemocnění. To v praxi znamená, že pokud ve hře někdo prodělá vážnou
nemoc a nemá toto pojištění, přijde na jedno kolo o své příjmy.
Cestovní pojištění může zahrnovat i pojištění odpovědnosti za škodu, léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění
zavazadel aj. Ve hře je obsaženo a hráč si jej kupuje pojišťováním jednotlivých dovolených. Pokud nastane nějaká
škodní událost na dovolené a hráč není pojištěn, nejenže musí zahodit kartu dovolené (nezíská body), ale navíc
musí odhodit část svých peněz (za léčebné výlohy, krádež, způsobení škody apod.).
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Tip pro hru
Jednou z možností je žádnou látku neprobírat a nechat žáky, aby první zkušenosti s pojištěním zažili
právě v této hře. Během hry pak děti zažívají důsledky svých rozhodnutí. Na jednu stranu to může
některé děti frustrovat, ale na druhé straně je takové vyučování vlastním zážitkem daleko silnější
než jakýkoli výklad během hodiny. Pokud např. žák s vysokým příjmem vyhodnotí placení pojištění
jako zbytečné, pak v případě, že se stane nějaká nečekaná událost, pocítí nesprávnost svého rozhodnutí
a funkci tohoto druhu pojištění jen tak nezapomene.
Je zde ale také možnost, že v případě vzniklé frustrace děti začnou vyrušovat či se nudit. Tím
docílíme spíše opačných emocí, než jsme měli na mysli. Proto je vhodné, aby učitel, který hru
s dětmi hraje, třídu dobře znal a zhodnotil, který postup bude nejlepší. Kompromisem mezi oběma
variantami je nechat děti, ať na správný postup přijdou samy, ale zároveň jim dopředu uvést některé
modelové situace, které by mohly nastat v případě, že něco opomenou.

téma k diskuzi
Jak se liší pojištění nemovitosti od pojištění domácnosti?
Co je to „přepojištění“? Co je to „podpojištění“?

Edukativní výstupy
Žáci dokážou vysvětlit, že existují tři hlavní druhy pojištění: pojištění odpovědnosti, majetku a osob,
a umí vyjmenovat několik příkladů pojištění.
Žáci dokážou vysvětlit, která pojištění v jakých situacích potřebují (např. auto = povinné ručení, nové
auto = havarijní pojištění, aktivní život = pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění, vysoký příjem
= pojištění pracovní neschopnosti neboli krytí výpadku příjmů apod.).
Žáci si uvědomí, že pojištění není prevencí události samotné, ale slouží k minimalizaci důsledků, a prožijí
si situace, kdy být a nebýt pojištěn implikuje dva naprosto odlišné vývoje jejich dalšího života.
Žáci zjistí, že jízdní kolo nevyžaduje povinné ručení a nelze ho pojistit ani havarijním pojištěním,
ale jsou jiné způsoby, jak si jej proti poškození či krádeži pojistit.
Žáci umí popsat rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti nebo na příkladech říci, na jaké
situace a majetek se jedno nebo druhé pojištění typicky vztahuje.
Hráči se učí plánovat své příjmy a výdaje tak, aby jim zůstaly prostředky na potřebné pojištění nebo
aby měli takové rezervy, že ustojí i případné následky nepojištěné škodní události.

Výluky a limity

Pojištění mívají své výluky a limity – situace, na které se už pojištění nevztahuje. Např. cestovní pojištění se typicky
nevztahuje na pojištění vozidla a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při řízení takového vozidla. Turista si ale
může za taková pojištění při půjčení vozidla v zahraničí připlatit, někdy je to i povinné. Ve hře se hráč setká s podobnou
situací na domácí půdě: má pojištění odpovědnosti, ale nikoli povinné ručení.

3 Základní herní koncepty a práce s nimi
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Na kostkách padne 6 a hráč musí zaplatit 2–12 peněz za způsobenou škodu. Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na
škodu způsobenou při řízení vozidla.
Příklady dalších výluk:
– řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek (povinné ručení se sice uplatní, ale je tu velká
pravděpodobnost, že částku poté bude pojišťovna vymáhat zpět);
– extrémní sporty (nebo vysokohorská turistika nad určitou nadmořskou výškou) – obvykle nestačí běžné úrazové
pojištění, ale je nutné mít připojištění. Ve hře se s touto situací hráč setká, když si pořídí kartu adrenalinový
zážitek. Na tu se nevztahuje krytí z úrazového pojištění; hráč potřebuje úrazové připojištění, které si hradí
samostatným žetonem přímo na kartě;
– provozování sportů mimo vyznačené tratě nebo v rozporu s pravidly provozovatele;
– luxusní vybavení domácnosti – pokud si pořídíme základní pojištění domácnosti, má obvykle limity na vybavení
domácnosti. Speciﬁcký majetek, jako např. fototechnika, mívá limity ještě snížené. Ve hře si může hráč
pořídit kartu luxusní vybavení, která mu přidá každé kolo 2 body (zvyšuje mu užitek z jeho bydlení), ale na
toto drahé vybavení běžná pojistka domácnosti nestačí – hráč si musí toto vybavení pojistit samostatně.

téma k diskuzi
Chrání nás pojištění před všemi dopady mimořádných událostí? Nechte děti tipovat, kdy nějaké
pojištění událost ještě kryje a kdy už nikoli.

Edukativní výstupy
Žáci vysvětlí, že pojištění mají své limity a výluky, a umí některé vyjmenovat.

Pojištění někdy kryje i situace, které byste dle názvu
možná nečekali

Některá pojištění se vztahují i na to, co bychom možná nečekali. Např. jízdní kolo či domácí zvíře jsou obvykle pojištěna
v rámci pojištění domácnosti – stejnou zkušenost udělá i hráč ve hře. Úrazové, resp. životní pojištění si může klient
nastavit tak, aby ho chránilo před výpadkem příjmů, a pak nerozhoduje, šlo-li o úraz či nemoc. Stejně to funguje ve
hře, pokud si hráč platí pojištění úrazu a pracovní neschopnosti.
Ve hře může hráč vykonat dobrý skutek. Protože se však nemůžeme pojistit na konání dobrých skutků, je ve hře možné
být pojištěn na odpovědnost za škodu, které bychom se mohli při konání dobrého skutku dopustit. Podobně koníčky si
nelze pojistit, ale lze být opět pojištěn na odpovědnost za škodu (např. tenisovým míčkem rozbijeme okno vedle stojící
restaurace) anebo na úraz (při zmíněném tenise si vymkneme kotník).

Edukativní výstupy
Žáci pochopí a vysvětlí, že na některé životní situace či majetek neexistuje pojištění šité na míru
(např. dobrý skutek či jízdní kolo), ale lze být proti riziku s tím spojenému pojištěn v rámci jiného
(základního) pojištění (např. pojištění odpovědnosti nebo domácnosti).
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3.4 vozidla
Prvním druhem karet, se kterým se setkáme na počátku hry, jsou dopravní prostředky. Na začátku hry dostaneme
kartu ojetiny rodičů. Není ani tak důležitý symbolický plusový bod, ale fakt, že hned od začátku hry má každý hráč
majetek, o který může přijít. V průběhu hry si můžeme pořídit lepší a rychlejší dopravní prostředky.

každé
kolo

+1
KOLO

2
tění
Viz pojišsti na
domácěnobydlení
kart

2 3 10

3.
Množství vítězných bodů nezáleží tolik na rychlosti vozidla. Nová vozidla přidávají více bodů než ojetiny proto, že je s nimi
celkově méně starostí, je na ně záruka, neriskujeme závažnější poruchu, a navíc jsou bezpečnější. Pro někoho může hrát
roli jistá společenská prestiž, které dosáhne např. pořízením nového sportovního auta.

3

Edukativní výstupy
Žáci vědí, že kolo je sice vozidlo, ale nevztahuje se na něj havarijní pojištění.
Žáci si uvědomují, že lepší užitnou hodnotu mají z nového než ze starého auta, ale jejich ceny
budou i několikanásobně jiné.
Žáci si uvědomují, že cena, za kterou po letech mohou prodat svůj automobil, bude výrazně nižší
než cena, za kterou ho koupili (pravděpodobně na rozdíl od nemovitosti).
Žáci znají rozdíl mezi havarijním pojištěním a povinným ručením.

Tip pro hru
V pozdější fázi hry si někteří hráči začnou pořizovat SUV nebo drahá sportovní auta. Výběr vozidla
je často obrazem osobnosti žáka. Obě vozidla mají stejný počet bodů k pohybu, ale sportovní auto
má bonusový bod navíc v případě, že hráč bude hrát strategii nazvanou „pohodička“. To mu dá jistou
výhodu, vůz je však o něco dražší.

4.

5.
3 Základní herní koncepty a práce s nimi
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téma k diskuzi

Jak byste se nejraději dopravovali do školy a do práce?
Jaké jsou výhody a nevýhody různých způsobů dopravy do školy a do práce?
Je lepší vlastnit levnější ojetinu nebo si raději pořídit nové auto? Proč?
Proč je ve hře za ojetinu, kterou vám rodiče půjčují, pouze +1 bod a za vlastní vozidlo +3 a více bodů?
(Odpověď je ta, že v prvním případě se musíte o vozidlo dělit, a tak užitek z něj plynoucí je nižší –
nemůžete jej využít tak často, jak potřebujete, nemůžete si auto upravit tak, jak by se vám nejvíce líbilo,
atd. Jde samozřejmě o velké zjednodušení, které pomíjí např. ekologický dopad koupě nového auta.)
Klesá hodnota auta v čase, nebo vzrůstá, stejně jako u nemovitosti? Proč tomu tak je?
(Hra s klesající hodnotou vozidel výrazně nepracuje, aby zůstala pravidla jednoduchá. Klesající
hodnotu vozidel hra vyjadřuje pouze pravidlem, že když prodáváte vozidlo, prodáte jej oproti
nemovitosti pouze za poloviční cenu).

6

7

3.5 nemovitosti

ZÁ

Dalším způsobem, jak dosáhnout rychlejšího pokroku ve hře, je
nákup nemovitosti, protože hra odměňuje více za vlastní bydlení
než pronájem. Na začátku hry bydlíme u rodičů, což nám však
nepřináší žádné výhody, snad jen s výjimkou toho, že pojištění
domácnosti za nás platí rodiče. Jedním z prvních logických kroků
tak bude osamostatnit se.
Na výběr jsou různé typy bytů, honosná vila či pouhý pronájem.
Čím větší a dražší bydlení, tím více vítězných bodů. Jednou z možností
je i pořídit si luxusní vybavení, díky čemuž ještě o něco zlepšíme
celkový užitek, a tedy i bodový zisk. Hráč si může např. pořídit
pronájem a luxusně si jej vybavit, čímž se dostane na stejný bodový
zisk (podobnou kvalitu života), jako by měl vlastní velký byt
(bez luxusního vybavení).
Pozor! Vlastní nemovitost se od všech ostatních karet bydlení a vozidel ve hře liší tím, že ji můžeme prodat za plnou
cenu, za jakou jsme ji koupili, kdežto ostatní karty majetku můžeme prodat jen za cenu poloviční (v obou případech
+/– aktuální vliv trhu v případě rozšířené verze hry).

téma k diskuzi
Jaká je hodnota a cena věcí v čase (příklady) a jak se liší hodnota a cena?
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3.6 Financování nemovitosti a vozidla
Stejně jako u vozidel, i zde máme dvě možnosti ﬁnancování. Jednou z nich je našetřit si celou sumu, to však v sobě
nese nevýhodu, že si vlastní bydlení budeme moci dovolit až později ve hře. Další možností je vzít si hypotéku/leasing
a pořídit si nemovitost/vozidlo ihned nebo bydlet v pronájmu. Výhodou je okamžité zvýšení životní úrovně (zisk bodů
každé kolo), nevýhodou pak konečný přeplatek v řádech desítek procent.
Ve skutečném životě ještě platí, že čím vyšší úrok a čím déle splácíte, tím hypotéku přeplatíte o více peněz. Tato progrese
se ve hře Peníze a život ale neprojeví.

Tip pro hru
Někteří žáci problematiku bydlení naprosto vypustí a budou se hnát za sportovními auty. Jiní se budou
držet při zemi a kupovat malé byty a pronájmy. Někteří však podlehnou touze po bohatství a koupí
si vilu. Pokud si ji budou chtít pořídit v rané fázi hry, nevyhnou se nutnosti použít k ﬁnancování
hypotéku. Tím se však drasticky zvýší jejich výdaje za každé kolo. Měli by se tedy zamyslet, zda není
lepším řešením koupit si velký byt a luxusně ho vybavit. Získají tím stejný počet vítězných bodů,
ale za nižší cenu.

téma k diskuzi
V čem je výhodnější pronájem oproti vlastnictví nemovitosti?
Za jakých podmínek může být hypotéka výhodná? V čem může být naopak nebezpečná?

3.7 Proč si (ne)vzít hypotéku?
Na vlastní bydlení by člověk s průměrným platem v ČR dosáhl řádově za 10 let. Ovšem za podmínky, že by ze svého
příjmu měsíčně neutratil ani korunu. Normální doba, kterou lidé šetří na vlastní nemovitost, aniž by se zadlužili, je pak
20–30 let. Na nové osobní vozidlo je tato doba zhruba čtvrtinová. To ne každému vyhovuje, a tak je tu možnost půjčit si.
Dětem je rozhodně třeba předem vysvětlit, kdy je dobré si hypotéku vzít a kdy nikoliv. Bez pochopení této
problematiky nemají během hry důvěru v tuto půjčku a většina se snaží si na dům našetřit. Tím se snižuje
variabilita herních možností.
Pravidelné splátky hypotéky se ve hře projeví tak, že hráč musí vyhradit část
svých příjmů – položí jednu nebo více karet s příjmem na nemovitost, kterou
si na hypotéku pořídil, a od té chvíle tato část příjmů plyne na hypotéku, kde
se střádá. Např. malý byt stojí 13 peněz, při hypotéce 17 = hráč přeplatí cenu
o přibližně 30 %.
Hráči se mohou pokusit ﬁnancovat nemovitost či vozidlo spotřebitelskou půjčkou
(rozšířená varianta hry). To dává smysl případně jen v té situaci, kdy jim zbývá
doplatit velmi malou část ceny. V dlouhodobé perspektivě je výhodnější
hypotéka/leasing.

2
3 Základní herní koncepty a práce s nimi

každé
kolo

Pojištěníosti
domácn

+3

3 8 10

malý
byt
hypotéka

17

výdaje:

2+

nebo

13
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Tip pro hru
Další životní situací, kterou si lze díky hře ukázat, je porovnání bydlení v pronájmu a koupě nemovitosti
s pomocí hypotéky. Některý žák se např. rozhodne celý život platit nájemné a vyhnout se tak hypotéce.
Na konci hry tedy nejspíše skončí s nulovým dluhem a třeba i s dobrým umístěním. Zjistí však, že za
celý život neshromáždil žádný majetek, nemá vlastní bydlení a v případném důchodu mu pak nezbydou
prostředky na důstojný život. Pokud by však peníze, které zaplatí měsíčně jako nájemné, platil místo
toho jako splátku hypotéky, vynaložené prostředky budou stejně velké, s tím rozdílem, že na konci
života bude vlastnit nemovitost.

Edukativní výstupy
Žáci vědí, že nemovitost/vozidlo pořízené na hypotéku/leasing musí být pojištěny.
Žáci vědí, že nemovitost/vozidlo přeplatí v případě hypotéky/leasingu o desítky procent, ale užitek
z tohoto majetku mají ihned.
Žáci si uvědomují, že byt/dům splácený na hypotéku (pokud jej splatí), jim zůstane, zatímco pronájem nikoli.
Hráči vědí, že auto pořízené na leasing musí mít havarijní pojištění.

3.8 Aktivity (zážitky a dovolená)
Posledním druhem karet nabízejících
bonus k pohybu jsou volnočasové aktivity.
Tento balíček je tvořen převážně dovolenými, ale najdeme zde i kartu koníčků
a adrenalinových sportů nebo můžeme
vykonat i dobrý skutek. Balíček nám připomíná, jak můžeme trávit čas, když
nevyděláváme peníze.
K tomu, abychom mohli odjet na dovolenou,
budeme potřebovat určité množství peněz
a potenciálu. Čím více dává karta vítězných bodů, tím větší nároky jsou na její pořízení. V praxi to vypadá tak, že např. na
cestování po Itálii nám stačí pouze 3 body potenciálu, jelikož se jedná o relativně blízkou zemi v Evropě, a nepotřebujeme
tedy žádné zvláštní znalosti.
Pozor! Karty aktivit nelze prodat, pokud si je hráč již jednou koupil. Tím se majetek prostě liší od zážitků.

téma k diskuzi
Je cestovní pojištění nutné?
Proti čemu nás chrání?
Co se stane v případě úrazu v cizině, jestliže žádné pojištění nemáme?
Pro koho a proč jsou podobné typy zážitků důležité? Pro koho naopak ne?
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3.9 Spotřebitelský úvěr
(půjčka na životním plánku v rozšířené verzi)
V rozšířené verzi hry si lze půjčit peníze, což si můžeme představit jako klasický spotřebitelský úvěr. Ve skutečném
životě se jedná o půjčku, kterou si můžeme vzít v kterékoliv bance, a nemusíme dokládat, na co jsme peníze použili.
Výhodou je použití peněz na cokoliv (dovolená, nákup vozidla). Nevýhodou je vyšší úrok než u hypotéky.

3.10 Spotřebitelský úvěr ve hře
V případě, že si půjčíme peníze, v každém kole se zvýší hodnota dluhu o 1 bod, tedy nám naskočí úroky. V případě, že se
dluh dostane do výše 10 peněz, nejenže se úrok zvýší na dva peníze za kolo, ale je nám i znemožněno dále si půjčit. V této
fázi je už poměrně těžké dluh splatit a hráč se tak může dostat do dluhové pasti, kdy mu vznikne povinnost splácet každé
kolo více peněz, než je schopen ušetřit z příjmů. Dluh se stává nesplatitelným, pokud se výše dluhu dostane až na políčko
exekuce. Exekuce je vymáhání dlužné částky od dlužníka pomocí zabavení věcí a jejich následným prodejem, případně
obstavením příjmů. Ve hře se dosažení políčka exekuce rovná konci hry.
Ve hře se může hráč dostat do dluhové pasti a pro žáky je žádoucí tuto zkušenost udělat.
Příklad dluhové pasti ve hře: Hráč má příjem 5, koupí si auto na leasing (musí splácet nejméně 2) a velký byt
na hypotéku (musí splácet nejméně 2). V dalším kole je jeho příjem už pouze 1 (4 peníze jdou na splátky).
Našetřené peníze hráč utratí za dovolenou a na zaplacení pojištění mu zbude jen 1 peníz. Rozhodne se zaplatit
si cestovní pojištění. Na kostkách padne 6, tedy lehká havárie – hráč neuhradil povinné ručení, a tak musí hodit
dvěma kostkami, aby se zjistila výše pokuty a výše škody, kterou způsobil. Padne 6 a 4 = 10. Hráč musí uhradit
10 peněz, které ale nemá, tím mu dluh vzroste na 10, a musí navíc zaplatit úrok 2, čili rázem už dluží 12. V příštím
kole má ale příjem pouze 1, což znamená, že by nikdy nebyl schopen své dluhy splatit a upadl by brzy do exekuce.
V takové situaci je jediná možnost – prodat část svého majetku a snížit dluh alespoň na 9 a méně, vzdát se
jiného vozidla či nemovitosti anebo zvýšit svůj příjem pomocí lepších karet práce. Tak jako tak je situace hráče
nezáviděníhodná...

Tip pro hru
Dlužná částka může narůstat kromě dobrovolného půjčování peněz i tím, že hráč nemá v určité
chvíli na zaplacení splátky ani případně způsobené škody. Tato dlužná částka je mu pak započítána
do celkového dluhu. Je proto dobré mít v zásobě několik peněz, abychom se na podobné nepříjemnosti
připravili.

téma k diskuzi
3.10
Spotřebitelský úvěr ve hře
Jak se mohou lidé dostat do dluhové pasti?
Na jaké věci není dobré si půjčovat?

3 Základní herní koncepty a práce s nimi
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Edukativní výstupy
Žák chápe, že čím
déle dluh splácí, tím více na úrocích celkově zaplatí.
:
Žák si uvědomuje, že dluh se může zvýšit do té míry, že přestane být schopen jej splácet – jeho
příjmy mu nestačí, i když mu zpočátku stačily.
Tip:
Žák vysvětlí, co je to „exekuce“ (princip exekuce se nedozví ze hry samotné, je třeba jej vysvětlit
samostatně).

3.11 Investování (rozšířená verze)
Investováním rozumíme jakoukoliv činnost, která nám po vložení ﬁnančních prostředků generuje další peníze.
Ve hře si můžeme vybrat mezi klasickým spořením a rizikovou investicí. Pod pojmem „spoření“ bychom si mohli
představit spořicí účet nebo stavební spoření. O rizikových investicích mluvíme nejčastěji ve spojení s akciovým trhem.

ZÁ

NÁ

Zatímco klasické spoření nám generuje malý, ale jistý zisk, riziková investice nám, stejně jako akciový trh, nabízí
velké výdělky, ale stejně tak i riziko o většinu peněz během několika okamžiků přijít. V preferenci spoření nebo
rizikové investice se opět projeví osobnost hráčů.

10

téma k diskuzi
Jaké druhy investic znáš?
Je investicí koupě např. zlevněného oblečení? Je investicí koupě nemovitosti?
Kdy ano a kdy nikoli?
Co je dobrá a špatná investice?

Edukativní výstupy
Žáci pochopí, že peníze uložené ve spoření mohou být delší dobu fixované a nemusí k nim
mít přístup – nemohou je použít, i když by je momentálně potřebovali.
Žáci se vědomě rozhodují mezi rizikem a výnosem i s ohledem na svou celkovou ekonomickou situaci.
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3.12 Náhodné události na trhu (rozšířená verze)
Další herní mechanikou jsou nečekané události na trhu. Tyto události jsou reprezentovány kartami, které způsobují různé
změny, jež se mohou dotknout každého aspektu hry. Do hry to vnáší nutnost improvizovat a naučit se pružně reagovat na
nečekané situace, se kterými se můžeme setkat i během života.

Tip pro hru
V momentě, kdy si budeme chtít pořídit vlastní bydlení, se můžeme setkat se situací, kdy bude zrovna
vyložena karta události dražšího bydlení. Tato karta zdražuje nájemné, cenu bytu či vily za hotové
i hypotéku. Jedním z logických kroků by bylo počkat, až bude tato karta nahrazena jinou. Může se
ale stát, že karta tam vydrží po delší dobu, a pak je třeba zvážit, zda se nevyplatí dražší bydlení si i tak
pořídit. Pokud se ve výběru objeví naopak karta nabízející levnější nákup bydlení, hráči by měli
investovat do nemovitostí, i když to původně v onu chvíli vůbec neplánovali, protože lepší podmínky
už se jim nemusí naskytnout.

téma k diskuzi
Proč je v době levných hypoték nedostatek nemovitostí k prodeji?
Proč je nutné mít o 1 bod potenciálu více k získání práce v případě nárůstu nezaměstnanosti?
Je možné nějak využít výkyvů na trhu k dobré investici? Jak?

Edukativní výstupy
Žáci si uvědomí, že nabídka a poptávka mohou ovlivňovat jakoukoli oblast našeho života (trh práce,
trh se vzděláním, měnový trh, trh s automobily, službami či nemovitostmi).
Žáci se rozhodují a reagují na změny, uvažují o hodnotě a ceně věcí a zvažují, kdy se vyplatí
koupit a kdy prodat, zároveň se neunáhlí s nákupem jen proto, že cena je nízká, pokud danou věc
nepotřebují, nebo se např. nepustí do dalších studií jen proto, že školy snižují kritéria pro přijetí
studentů, protože už mají vzdělání dostatečně vysoké.

3.13 Checkpointy – životní milníky
Posledním přídavkem, se kterým se můžeme setkat v rozšířené verzi, jsou tzv. „milníky“, které se nacházejí na každém
10. poli. Jsou celkem 4 a pracují s tématy dovolených a koníčků, bydlení a dopravního prostředku. Hráče mají motivovat k tomu, aby se posunuli ve svém herním životě někam dále.

3 Základní herní koncepty a práce s nimi
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Dvě záchytná pole obsahují možnost vyměnit si karty
cestování či koníčků za potenciál. Když si během hry
koupíme dovolenou nebo provozujeme nějaký koníček, tak
je tato karta umístěna před námi na poli aktivit. Když se
z dovolené vrátíme, kartu nezahazujeme, ale schováme si ji
právě na takovéto využití. Hra počítá s tím, že pokud cestujeme
nebo provozujeme nějaký koníček, obohatí nás to nejen na
zážitcích, ale i na zkušenostech. Čím zajímavější je volnočasová aktivita, které jsme se věnovali, tím více rozvineme
svůj potenciál.
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3.13.3 Bydlení
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0. Finanční produkty

35

×
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Někteří hráči budou mít tendenci zůstat co nejdéle u rodičů
I
Afrika
a šetřit tím peníze, které by jinak museli utratit za vlastní
bydlení. Stejně jako v reálném životě, i zde má trpělivost
rodičů své meze. Pokud hráč stoupne na políčko s číslem
40, tak bezstarostné a spokojené bydlení u rodičů končí.
V této fázi hry by už každý měl mít vlastní bydlení, a pokud
ho nemá, bude si ho muset pořídit. Přes toto políčko se totiž
hráč dostane pouze v tom případě, že už u rodičů bydlet
nebude. Pokud se mu to navíc povede, aniž by měl nesplacenou hypotéku, získává 3 body navíc.

+

14

20

Na poli s číslem 20 je možné zbavit se starého vozu
a pořídit si nový. Pokud stále vlastníte ojetinu rodičů a vrátíte
jim ji, tak vám přidají 2 peníze na nový vůz. Tím jsou hráči
motivováni k neustálému
: pokroku.

ZÁ

0. Finanční produkty

Tip:

:

NÁ

Tip:
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ZÁ
3 Základní herní koncepty
a práce s nimi

4 Vliv osobnosti žáka
na jeho strategii
Hra jako taková není koncipována tak, že pouze 1 strategie je vítězná, ale existuje několik přístupů, jak hru hrát
a dohrát až do konce. Proto ani nelze říci, že jen 1 ze strategií je správná. Každý člověk má jinak nastavený žebříček
hodnot, pro každého je důležitý jiný aspekt života. Někdo chce hodně peněz, jiný chce cestovat, někteří kladou důraz
na rodinu či klidný život bez dluhů. Co člověk, to osobnost a také jiný přístup ke hře.
V běžné třídě máme zastoupeny všechny možné typy osobností. Žáci mohou být sami sebou a ve hře volit možnosti,
které korespondují s jejich životními prioritami a hodnotami, někteří ale mohou zariskovat a zvolit si zcela jiný přístup,
aby si vyzkoušeli, jaké by to bylo. Učitel má na výběr, zda nechá, aby si děti určily skupiny samy, nebo zda čtyřčlenné
skupiny určí sám a napomůže tak rozmanitosti herních strategií v každé skupině.

4.1 Stres versus pohodička
Základní rozdělení přístupu ke hře nabízí herní koncept volného času (pohodička) a úsilí (stres). Hned na začátku se tak
ukážou životní hodnoty hráčů, které budou celou dobu ovlivňovat jejich další hru.
Pohodička znamená, že ve hře, stejně jako v životě, se někteří smíří s možností vzít si za kolo pouze 1 kartu. Tím
získávají hypotetický volný čas, díky kterému jsou v pohodě a vyrovnaní. Za tuto „pohodu“ získávají +2 body každé
kolo. Člověk, který zvolí cestu úsilí, sice žádný volný čas nemá, ale může díky tomu za kolo získat 2 karty místo jedné.
Na konci hry se tím otevírá prostor pro zajímavou diskuzi, co je pro koho v životě důležité.
Děti, které mají větší smysl pro povinnost nebo jsou zaměřeny na výkon či pro které jsou důležité ve škole dobré
známky, začnou hned od začátku volit strategii „stresu“. Naopak jedinci, kteří si raději užívají, za ničím se nehoní
nebo neradi plánují dopředu a žijí přítomností, budou volit spíše „pohodičku“. Nicméně hráč, který chce hru vyhrát, se
asi nevyhne tomu, alespoň v pár kolech zvolit stres.

téma k diskuzi
Je pro vás v životě důležitější kvalitní bydlení, cestování a zážitky, nebo klid a pohoda?
Je nějaký způsob, jak dosáhnout rovnováhy?

4.2 Příklady strategií
Jak už bylo napsáno dříve, hra nemá jen jednu jedinou vítěznou strategii, ale je mnoho způsobů, jak se lze dostat do
cíle. K vysvětlení různých možností postupu uvádíme jednu odehranou hru, kde každý hráč zvolil naprosto rozdílnou
strategii.

4 Vliv osobnosti žáka na jeho strategii

strana

23

4.2.1 Riskantní

Hráč Vítek začal hru ve stylu „pohodička“. Měl výhodu rychlejšího pohybu, ale mohl si vzít pouze 1 kartu. Tuto
kartu v každém kole volil s cílem získat co nejdříve o několik peněz vyšší příjem, aby si mohl koupit sportovní auto.
Vše bylo na úkor karet potenciálu, kdy hráč neměl žádnou vysokou školu a na nejlepší práci s nejvyššími příjmy nedosáhl.
Nakonec se mu podařilo pořídit si vytoužené sportovní auto, avšak tím začaly jeho problémy. Kvůli zanedbání karet
s potenciálem byly jeho možnosti příjmu omezeny. Každé kolo v momentě, kdy hráči volí, jaké pojištění si vybrat, musel
Vítek volit mezi různými druhy pojištění, jelikož si nemohl dovolit všechna, a tak neustále riskoval nějakou složitou
životní situaci. Ta přišla o několik tahů později, kdy kvůli absenci pojištění odpovědnosti byl nucen zaplatit velkou
sumu. Tu však neměl kvůli nedostatečným příjmům, a tak mu začal narůstat dluh, který se každým kolem zvětšoval.
Sám však během závěrečné diskuze říkal, že ničeho nelituje, protože se mu podařilo koupit si vysněné sportovní auto.

4.2.2 Výkonnostní

Petr zvolil jinou strategii, avšak s podobným koncem. Na počátku nejdříve investoval do vzdělání a nepostupoval zatím
na počitadle vítězných bodů, a když měl potenciál na maximu, začal si brát půjčky, aby uspíšil svůj postup ve hře. Na
hypotéku si koupil luxusní dům a na leasing auto. To mu dalo velkou výhodu oproti spoluhráčům a pohyboval se směrem
k cíli nejrychleji ze všech. Z příjmů platil pravidelné splátky a zbytek peněz rozděloval do pojištění. Do cíle se dostal
nejrychleji ze všech, a tak by se dalo říci, že vyhrál. Ani jednu půjčku však neměl splacenou, a tak bylo třeba ještě
vyčkat na jejich splacení. Během této doby se však do cíle dostali i ostatní. Petr se tak sice dostal do cíle nejrychleji, ale
celý život pouze splácel dluhy, nikam necestoval a byl neustále ve stresu.

4.2.3 Vyrovnaná

Jirka naopak začal hru rozvážně. Kupoval pouze to, co si mohl dovolit, např. auto si koupil nejdříve horší, a pracoval na
postupném zlepšování potenciálu a příjmů. Díky tomu se nezadlužil a zbyly mu občas peníze i na cestování, čímž
doháněl postup ostatních spoluhráčů, kteří tak činili díky vyššímu majetku, jenž byl pořízen na dluh. Dá se říci, že ve
skutečnosti by si podobný život užil s minimálním stresem a strachem o budoucnost. Jirku však nakonec zbrzdilo
zanedbání pojištění vozidla. O to tak přišel během povodně, což výrazně zpomalilo jeho postup. Do cíle se však i tak
dostal dříve, než Petr splatil své dluhy.

4.2.4 Konzervativní

Velmi konzervativní strategii zvolila Katka. Od počátku budovala potenciál, aby dosáhla nejvyššího možného vzdělání.
Zároveň se snažila zvyšovat své příjmy, až nakonec dosáhla nejvyšších možných. Tento postup ji však na počátku velice
zbrzdil a pohybovala se o pouhá 2 pole za kolo. Bydlela u rodičů, půjčovala si jejich auto, nejela na žádnou dovolenou
a neustále šetřila. V poslední třetině hry si však pořídila auto za hotové peníze a koupila byt, aniž by si musela brát
nějakou půjčku. V ten okamžik začala postupovat rychle kupředu, to vše navíc s vysokým příjmem. Do cíle se dostala
dříve, než Petr splatil své dluhy, a dalo by se tak říci, že hru vyhrála, neboť měla největší majetek a byla bez dluhů.
V závěrečné diskuzi si však sama nebyla jistá, zda by podobný postup zvolila i v životě, protože nikam nikdy nevycestovala
a většinu života strávila odkázána na rodiče.
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4 Vliv osobnosti žáka na jeho strategii

5 Diskuze
Po skončení hry by mělo následovat shrnutí, nejlépe formou obecné diskuze, během které se žáci zamyslí nad postupem
svým a svých spolužáků. Během první hry je třeba počítat s tím, že tato fáze bude o poznání delší. Žáci budou plni dojmů
i otázek k fungování hry samotné a proběhne ještě nějaké zpřesňování pravidel. Teprve u druhé samostatné hry budou
děti schopny naplno plánovat své kroky a poté o nich diskutovat a vysvětlit spolužákům, proč tak postupovaly.

5.1 Význam pojištění v životě
O významu pojištění v životě se mluví všude kolem nás, a dokonce i děti si všímají nespočetných reklam v televizích a jiných
médiích. Ale teprve během hraní pochopí, jak důležitou součástí jejich životů se pojištění stane. Stejně tak jim nejspíše
dojde, jak jedno špatné rozhodnutí v otázce pojištění může od základů změnit jejich život.

5.2 Finanční plán
Další věcí, kterou by si děti měly odnést, je schopnost spravovat osobní ﬁnance s přihlédnutím ke svým příjmům a výdajům.
Stejně jako musí děti dopředu plánovat každé kolo ve hře, jsou i lidé nuceni plánovat měsíční výdaje za pojištění, hypotéky
a další nezbytné věci, a je tedy důležité umět si spočítat, kolik peněz jim zbude po zaplacení všech nezbytných výdajů.
Zároveň si uvědomí, že hypotéka či leasing je závazek na delší dobu, po kterou nám bude část našich příjmů chybět.
Samy potom zváží, zda je pro ně v reálném životě toto přijatelné nebo nikoliv.

5.3 Zamyšlení
Děti se mohou zamyslet nejen nad tím, jak dosáhly svého výsledku, ale také jaké udělaly chyby či co by příště udělaly jinak.
Důležitým faktorem, nad kterým je třeba se zamyslet, je i způsob vítězství: zda by i v reálném životě postupovaly stejně
nebo si jsou vědomy toho, že se jedná o hru a úmyslně postupují jinak. Např. hráč, který vyhraje nad ostatními tím, že si
v raných fázích hry pořídí luxusní dům na hypotéku a drahé sportovní auto, může na závěr zhodnotit, zda by to samé
udělal i v životě, kdyby to znamenalo, že celý život bude pouze splácet dluhy a nikdy nepojede na žádnou dovolenou. Další
student může vyhrát tím, že bude pravidelně jezdit po světě a utrácet za dovolené. Na konci hry zjistí, že však stále bydlí
u rodičů a půjčuje si jejich auto. Opravdu by mu podobný scénář vyhovoval i na vlastní kůži?
Jak by pokračoval jejich život po skončení jeho produktivní části? Mají naspořeno dost na důchod nebo mají majetek,
který by mohli v důchodu prodat?
Místo závěrečné reﬂexe můžete hru rozšířit o alternativní cíle (část R na konci pravidel). Hráči mohou předem formulovat
důležitý životní cíl, bez jehož splnění nemohou vyhrát (např. naspořit si na důchod, mít vlastní vozový park, hvězdnou
kariéru apod.).

5 Diskuze
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6 Úkoly pro žáky
V rámci projektového dne či za domácí úkol žáci dostanou následující zadání.
A) Pořiďte si byt!
Na serverech bezrealitky.cz nebo sreality.cz si vyberte bydlení. Zjistěte, kolik bude stát a kolik budete platit měsíčně buď
za pronájem, nebo za hypotéku. Pokud budete mít plat 100 Kč na hodinu (a tedy cca 16 000 Kč měsíčně), za jak dlouho
na něj našetříte? Kolik procent svého platu dáte na bydlení?
B) Pořiďte si dopravní prostředek!
Na serverech aaaauto.cz či sbazar.cz si vyberte dopravní prostředek. Zjistěte, kolik bude stát a kolik budete případně
platit měsíčně na splátkách. Pokud budete mít plat 150 Kč na hodinu (a tedy cca 24 000 Kč měsíčně), za jak dlouho
na něj našetříte?
C) Pořiďte si zážitek nebo dovolenou!
Vyberte si na internetu konkrétní zážitek nebo dovolenou. Zjistěte, kolik bude stát a kolik budete případně platit měsíčně
na splátkách. Pokud budete mít plat 200 Kč na hodinu (a tedy cca 32 000 Kč měsíčně), za jak dlouho na něj našetříte?
D) Sestavte vlastní plán!
Napište si, jaké chcete mít v životě bydlení, včetně vybavení bytu, a vozidlo a kam se chcete v životě podívat. Zjistěte si
přibližné ceny těchto věcí/zážitků a sečtěte je. Pak se zamyslete, co chcete dělat za práci / v čem chcete podnikat,
a následně odhadněte svůj předpokládaný příjem. Pak odhadněte, jaké budou vaše běžné životní náklady
(koníčky + doprava + jídlo + ošacení + kosmetika + poplatky za energie apod.). Kolik let byste museli pracovat,
abyste na své vysněné bydlení, vozidlo a cestovatelské destinace dosáhli? Jak se v rozpočtu projeví vlastní rodina?
Jak se projeví podnikání, do kterého potřebujete velkou investici?
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CÍLE
Pojmenujte cíl

Kolik to bude stát?

SOUČET

potřeby
Pojmenujte náklady

Kolik to bude stát ročně?

Ošacení, kosmetika
Jídlo, pití
Doprava
Koníčky, zábava (kino, výlety…)
Bydlení a domácnost (elektřina, voda, pojištění nemovitosti a domácnosti,
údržba nemovitosti, jako např. příspěvky SVBJ, čisticí prostředky…)
Další pravidelné výdaje (úrazové a životní pojištění, internet, telefon…)
Vybavení (pračka, myčka, televize, trouba, dekorace, nábytek). Jak často budete
asi vybavení kupovat? Kolik stojí peněz? Spočítejte si průměrnou cenu za rok.
Spoření a rezervy (např. soukromé spoření na důchod a vytváření rezerv „pro
všechny případy“)
SOUČET

PŘÍJMY
Pojmenujte cíl
Zaměstnání: ...

Kolik bude roční příjem?

Podnikání: ...
Přivýdělek: ...
SOUČET
Vzorec:
a) Příjmy – potřeby = peníze našetřené za rok
b) Cíle : peníze našetřené za rok = počet let

6 Úkoly pro žáky
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P. Události
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q. Maraton
R. Alternativní cíle
•
•
•
•

Autoři metodické příručky: Petr Duchoň a Jiří Simonides
Produkce: Loris Games, s.r.o. (www.lorisgames.cz)
Ilustrace hry použité na ukázkách v této příručce: Tomáš Kopecký
Graﬁcký design: Katarina Monara a Milan Vaněk
Odborné konzultace: Šárka Miková
Pozor, testováno na dětech i dospělých! :-)

Příručku i hru vydala v roce 2019 Česká asociace pojišťoven,
Main Point Pankrác, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, www.cap.cz

Rozvojové hry Loris Games
Ypsilonie –
Cesta do vyjmenované země

Ve hře Ypsilonie se ocitnete v krásně ilustrované vyjmenované zemi, kde
potkáte třeba Zbyňka Kopýtka a jeho kobylu, ale žádné obilí ani vidle... Hra
totiž neobsahuje slova, ve kterých se po obojetné souhlásce píše měkké „i“
v kořeni slova. Naopak obsahuje všechna vyjmenovaná slova a děti si je
nenásilně zaﬁxují, aniž by je někdo zkoušel.
Počet hráčů: 2–5 pro každou ze 3 miniher = až 15 ve školní třídě
Věk: 7+
Hrací doba: 25 minut minihra, 50 minut velké dobrodružství
Obsah: 4 herní plány, 231 herních karet, 15 ﬁgurek, 3 kostky
Pexeso: Ke hře jsme vydali také pexeso, které lze hrát samostatně.

Logorelo

Rychlá a snadná karetní hra Logorelo je určená pro děti, které mají
logopedické problémy a potřebují si procvičovat hravou formou hlásky „l“,
„ř“ a „r“. Hra získala doporučení Asociace klinických logopedů i Logopedické společnosti Miloše Sováka.
Počet hráčů: 2–5
Věk: 5+
Hrací doba: 5–10 minut

Quartino

Chtěli jste si vždycky zahrát nějakou logickou stolní hru, ale šachy vás
děsily, dáma nudila a go vás neměl kdo naučit? Vyzkoušejte přemýšlivé
a dynamické Quartino. Hráči se střídají v umisťování kamenů na hrací
desku. Vyhrává ten, kdo jako první sestaví na hrací desce barevné kombinace
ze svých karet.
Počet hráčů: 2–4
Věk: 7+ (výzva i pro dospělé)
Hrací doba: 20 minut

Další hry Loris Games naleznete na www.lorisgames.cz.

Příručku i hru vydala v roce 2019 Česká asociace pojišťoven,
Main Point Pankrác, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, www.cap.cz

