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Epocha ekonomie – 2. ročník
- s důrazem na ekonomii jakožto způsobu přemýšlení
o propojení života jedince a společnosti -

Úvod
Níže popsaná epocha ekonomie proběhla v 2. ročníku na jaře roku 2013. Třída již měla ekonomii
v prvním pololetí v průběžných hodinách, kde se studenti věnovali především finanční gramotnosti.
V této epoše jsme se zaměřili na ekonomii jakožto na společenskovědní disciplínu. Studenti při
epoše využívali znalostí ze zeměpisu, dějepisu, finanční gramotnosti a politologie, která u nich
probíhala v průběžných hodinách během 2. pololetí.
V epoše jsme nestihli vše, co bylo naplánováno (především zákonitosti nabídky a poptávky).
Nicméně se nejedná o nedostatek, naopak nám to umožnilo zabývat se méně tématy více do
hloubky, což se v dané třídě osvědčilo. (Vedle toho mám zkušenosti s jinými třídami, kde se
nabídka a poptávka také zvládla, ale to především proto, že jsme v diskuzních částech nešli tolik do
hloubky.) Viz poznámku na závěr.

Každý den epochy je popsán na základě následující struktury:
hlavní téma hodiny
hlavní cíle hodiny
průběh hodiny
použité materiály
rozvíjené klíčové kompetence

Cíle epochy jakožto celku:
•

Studenti si uvědomí, že kromě velmi základních lidských potřeb (jako potravy, odpočinku
apod.) je naplňování převážné většiny potřeb závislá na dalších lidech.

•

Studenti si uvědomí důležitosti práce, nikoliv jenom jako činnosti, za kterou jsme placeni,
ale činnosti, která uspokojuje potřebu seberealizace, naplnění a kontinuálního rozvoje
jednotlivce a společnosti.

•

Studenti si uvědomí důležitost lidských hodnot a potřeb, které hospodářský život formují.

•

Na základě pohledu do historie studenti naleznou souvislosti mezi filozofickým
uvažováním, uspořádáním společnosti (různé třídy) a organizací hospodářského života.

•

Studenti sledují vývoj hospodářského uvažování v průběhu dějin na vybraných myslitelích.

•

Studenti si na základě reálných příkladů sami ujasní, jaké hodnoty pro ně při hospodářském
přemýšlení, konkrétně při rozdělování statků a uspokojování potřeb, jsou nejdůležitější.

•

Studenti se orientují v různých hospodářských systémech, především v jejich hlavních
důrazech.

•

Na základě rozhodování o zdánlivě neekonomických otázkách si studenti uvědomí
provázanost nastavení ekonomického systému s ostatními rovinami společenského života.

•

Studenti si uvědomí, že kromě různých aspektů spjatých s lidskou společností hraje
důležitou roli také naše uvažování o přírodě a jejím bohatství.

•

Studenti si na základě konkrétního příkladu uvědomí výhody spolupráce.

•

Studenti pojmenují různé složky reklamy, jak působí na spotřebitele a jak ovlivňuje naše
potřeby a hodnoty.

•

Studenti se seznámí s historií sociální reklamy a srovnávají sociální a komerční reklamu z
pohledu potřeb a hodnot, které adresují.

•

V písemné práci studenti samostatně zpracují úkoly a otázky, jež prověřují pochopení (popř.
naučení) probrané látky.

1. týden:

1. den epochy

Hlavní téma: Lidské potřeby a jejich naplňování v rámci společenského života
Hlavní cíle: Studenti si uvědomí, že kromě velmi základních lidských potřeb (jako vzduchu,
světla, apod.) je naplňování převážné většiny potřeb závislá na dalších lidech.
Průběh hodiny: Vstup do hodiny jsem pojala netradičně (ve srovnání s očekáváními, které
studenti mají, čeká-li je zcela nový předmět zvaný „ekonomie“). Bavili jsme se o lidských
potřebách a jejich uspokojování.
Jako první jsme si společně (formou brainstormingu) na tabuli napsali přehled potřeb, které je
napadají, trochu jsme se o potřebách bavili a objasňovali, o jakou, že se jedná potřebu a zda stojí
sama o sobě nebo je propojena s dalšími (např. co je to potřeba jistoty).
Poté studenti sami za sebe pomocí pyramidy napsali své vlastní potřeby. V základně pyramidy byly
potřeby, které považují za základní a na špičce byly potřeby, které jsou důležité, ale jejich naplnění
rozhoduje více o kvalitě života než o přežití.
Uvedli jsme si pár příkladů a poté jsme se stručně pobavili o pyramidě podle Abrahama Maslowa a
o omezeních, která má. Např. zda uvedené potřeby skutečně lze seřadit na pomyslné vyšší a nižší
příčky.
Zastavili jsme se u tématu práce a její důležitosti, což byl zároveň úvod do dalšího dne epochy.
Povídali jsme si o tom, co to práce je, jaký charakter činnosti (jež nazýváme prací) mají, co přináší
jednotlivci, který ji vykonává, a co ostatním, kteří např. díky dané práci mohou uspokojit své
potřeby.

Použité materiály: --Rozvíjené klíčové dovednosti:
Studenti:
•

reflektují a zvědomňují si vlastní a obecně lidské potřeby

•

uvažují o potřebách a hodnotách a jejich významu

•

neulpívají na stereotypech

•

nahlíží práci jako naplnění lidských potřeb jak druhých lidí, tak potřeb toho, kdo pracuje

2. den epochy
Hlavní téma: Práce
Hlavní cíle: Studenti si uvědomí důležitosti práce, nikoliv jenom jako činnosti, za kterou jsme
placeni, ale činnosti, která uspokojuje potřebu seberealizace, naplnění a kontinuálního rozvoje
jednotlivce a společnosti.
Průběh hodiny: Téma se nejprve otevřelo volnou diskuzí na téma práce. Jaké různé pohledy na
práci můžeme mít? Jak ji lze vnímat z ekonomického hlediska a jak z hlediska seberealizačního.
Ústřední myšlenky pro toto téma se opírají o práci s čítankou, která pro danou epochu byla
vyhotovena.
Diskuze směřovala také k objasnění toho, jak nutná práce je právě pro jednotlivce a mj. také pro
jeho pocit potřebnosti ve společenství. Viz příklady lidí, kteří již z různých důvodů nemohou
vykonávat činnost, která je naplňuje a jak to zpětně ovlivňuje „schopnost“ uspokojovat i tzv. nižší
potřeby. Neschopnost uspokojit potřebu uznání vede také k zanedbání péče o tělo a ducha – viz
příklady v čítance (bezdomovci, dlouhodobě nezaměstnaní, lidé, kteří si prošli koncentračními
tábory).
Použité materiály: Čítanka „Co znamená hospodařit“: 1. kapitola („Potřebuje člověk práci?“) a
2. kapitola („Povaha práce“).
Rozvíjené klíčové dovednosti:
Studenti:
•

neulpívají na stereotypech

•

formulují vlastní myšlenky

•

přijímají názory druhých a přemýšlí o nich, byť jsou zcela odlišné

•

si uvědomují úzkou (až existenční) provázanost mezi jedincem a celou společností (mezi
já - ty a já - my)

•

uvědomují si rozdílnost různých životních situací, které formují náš pohled na věci a mění
také naše preference a hodnotový žebříček

•

mluví o společensky neoblíbených, neatraktivních či problematických tématech

3. den epochy

Hlavní téma: Úvod do ekonomie
Hlavní cíle: Studenti si uvědomí důležitosti lidských hodnot a potřeb, které hospodářský život
formují.
Průběh hodiny: Studenti na základě doplňujících otázek dokončili zápis k prvním dvěma dnům
(doposud jejich zápisky zahrnovaly pyramidu potřeb – jejich a Maslowovu – a k tomu pak odpovědi
k otázkám, která jsou uvedeny na konci 1. a 2. kapitoly v čítance).
Společně jsme zopakovali odborné pojmy, které doposud zazněly a ujasnili jsme si, zda správně
rozumíme jejich významu (viz přehled na začátku pracovního listu 4).
Dále jsme pracovali s pracovním listem 1, pomocí něhož jsme si přesněji vymezili, co tedy
ekonomie je a na jaké další podoblasti se rozděluje (ekonomie, ekonomika, mikroekonomie,
makroekonomie).
Pomocí pracovního listu 2 jsme si blíže objasnili pojem statků a služeb, které k uspokojování potřeb
slouží (v rámci ekonomie) a základní vztahy mezi ekonomickými subjekty (zde studenti mj. čerpali
ze svých znalostí nabytých v hodinách finanční gramotnosti).
Použité materiály: Pracovní listy 1 a 2
Rozvíjené klíčové dovednosti:
Studenti:
•

neulpívají na stereotypech

•

chápou ekonomii šířeji než jen po finanční stránce

•

samostatně charakterizují ekonomii a její předmět

•

na základě konkrétního příkladu vysvětlí propojení sociální a finanční roviny ekonomického
uvažování

4. den epochy

Hlavní téma: Základní ekonomické otázky ve starověku – Chammurapi, Xenophon, Platón
Hlavní cíle: Na základě pohledu do historie studenti naleznou souvislosti mezi filozofickým
uvažováním, uspořádáním společnosti (různé třídy) a organizací hospodářského života.
Průběh hodiny: Jednalo se částečně o frontální výklad a částečně o společnou diskuzi na základní
ekonomické otázky, s kterými se museli nějakým způsobem vypořádat výše zmínění vládcové či
myslitelé.
Zjednodušeně řečeno se dá říci, že se jedná o dobré příklady uvažování, jež chce upevnit, zajistit či
filozoficky a nábožensky zdůvodnit kontinuitu stávajících mocenských a pořádkových poměrů

uvnitř společnosti (viz Robert Holman a kol. a jejich „Dějiny ekonomického myšlení“).
Dále se na příkladech velmi hezky dalo ukázat, že tehdy neexistovala ekonomie jako oddělená věda,
ale byla součástí určitého světonázoru.
Použité materiály: --Rozvíjené klíčové dovednosti:
Studenti:


propojují vědomosti z jiných předmětů s novým tématem



nahlíží ekonomii nejen jako vědu, ale také z pohledu filozofie či světového názoru

5. den epochy

Hlavní téma: Ekonomické uvažování u Aristotela a Tomáše Akvinského
Hlavní cíle:
myslitelích.

Studenti sledují vývoj hospodářského uvažování v průběhu dějin na vybraných

Průběh hodiny: Nejprve jsme shrnuli základní myšlenky, které zazněly v předcházejícím dni
epochy, poté jsme se zaměřili na dva další myslitele. Řekli jsme si něco více k rozdílům uvnitř
různých společností.
Na Aristotelovi a Tomáši Akvinském je znatelný posun od snahy udržet stávající uspořádání
směrem ke svobodnému a racionálnímu ekonomickému chování, jehož svoboda sama o sobě
nemůže narušit stabilitu společnosti, ale naopak je předpokladem její stability.
V závěru jsme pracovali s pracovním listem 3 a studenti do sešitu provedli zápis, který zachycuje
posun ekonomického uvažování od Platóna přes Aristotela až k T. Akvinskému.
Použité materiály: pracovní list 3
Rozvíjené klíčové dovednosti:
Studenti:
1. sami srovnávají různé názory a zdůvodňují je na základě rozličného společenského
uspořádání
2. spojují dílčí informace do celku

2. týden:

6. den epochy
Hlavní téma: Shrnutí a opakování
Hlavní cíle: V písemné práci studenti samostatně zpracují úkoly a otázky, jež prověřují pochopení
(popř. naučení) látky, probrané v prvním týdnu epochy.
Průběh hodiny: Kromě písemné práce jsme si také doplnili zbývající odbornou terminologii, která
v průběhu epochy již zazněla. Viz pracovní list 4.
Použité materiály: pracovní list 4
Rozvíjené klíčové dovednosti:
Studenti:
1) samostatně formulují vlastní názory a postoje
2) analyzují
3) aplikují získané vědomosti
4) rozumí základním odborným termínům z předmětu ekonomie

7. den epochy

Hlavní téma: Rozdělování statků
Hlavní cíle: Studenti si na základě reálných příkladů sami ujasní, jaké hodnoty pro ně při
hospodářském přemýšlení, konkrétně při rozdělování statků a uspokojování potřeb, jsou
nejdůležitější.
Průběh hodiny: Studenti samostatně zpracovali úkoly z pracovního listu 5. Poté jsme úkoly
společně procházeli a společně hledali řešení především na otázky 8 a 9.
Jelikož studenti také mají politologii (v rámci průběžných hodin), dokázali velmi pohotově reagovat
na dva základní principy „Každému podle jeho potřeb.“ a „Každému podle jeho zásluh.“ a formou
společné diskuze jsme došli na pro a proti těchto dvou principů.
V této třídě se jednalo o mimořádně bohatou a tvůrčí diskuzi, která v jiných třídách většinou končí
několika málo nápady. Studenti také sami dokázali vyhmátnout prostupnost těchto dvou principů, že
se vlastně od sebe nedají oddělit a že je potřeba počítat s klady i zápory obou. Proto se ani jeden z
principů ani nedá jednoznačně zavrhnout. Studenti se pouze rozcházeli v preferenci jednoho či
druhého principu rozhodování (většinu se klonili k principu „Každému podle jeho potřeb“).
V závěru hodiny jsme se podívali na reportáž v angličtině (12 min.), která se týká jednoho z četných

příkladů ze současnosti: jak se v současné Číně podporuje ekonomický růst a jaké morální otázky s
tím jsou spjaty. Reportáž je v angličtině a studenti dopředu dostali otázky (viz pracovní list 6), které
jim byly i určitou osnovou pro lepší orientaci v cizojazyčné reportáži.
Použité materiály: pracovní listy 5 a 6 a reportáž „Real Estate Bubble in China“
Rozvíjené klíčové dovednosti:
Studenti:
1) formulují vlastní postoje na základě vlastní úvahy
2) jmenují klady i zápory určitého postoje
3) rozumí anglické reportáži do té míry, že dokáží zachytit konkrétní informace
4) se dokáží přenést do situace, v níž se nikdy ještě nenacházeli
5) rozumí vybraným morálním a etickým otázkám ekonomie

8. den epochy

Hlavní téma: Hospodářské systémy
Hlavní cíle: Studenti se orientují v různých hospodářských systémech, především v jejich hlavních
důrazech.
Průběh hodiny: V návaznosti na předešlý den jsme shrnuli tři základní ekonomické otázky a
doplnili jsme je konkrétními příklady, které již zazněly.
Poté následoval výklad, při kterém si žáci samostatně zapisovali nejdůležitější body. Postupně byly
představeny hospodářské systémy: zvykový systém – příkazový systém – tržní systém – smíšený
systém
Aspekty, které jsme v jednotlivých systémech sledovali, jsou uvedeny v pracovním listě 7 a 8.
(Studenti sami nepracovali ani s jedním z listů, protože jsme si mnohé řekli již při výkladu a při
závěrečném shrnutí se ukázalo, že zmíněným principům rozumí.)
Použité materiály: pracovní listy 7 a 8 (učitelka)
Rozvíjené klíčové dovednosti:
Studenti:
1) jmenují nejdůležitější aspekty různých hospodářských systémů
2) rozlišují a samostatně si zapisují důležité informace

(Velikonoční prázdniny)

3. týden

9. den epochy

Hlavní téma: Hospodářské systémy v praxi
Hlavní cíle: Na základě rozhodování o zdánlivě neekonomických otázkách si studenti uvědomí
provázanost nastavení ekonomického systému s ostatními rovinami společenského života.
Průběh hodiny: Na začátku jsme si zopakovali jednotlivé hospodářské systémy na základě
aktivity, která je navržená v pracovním listě 7. Konkrétně jsme realizovali navrhovanou možnost
využití č. 3.
Studenti zůstali ve stejných skupinách, které se utvořily na základě první aktivity a dále
zpracovávali dvě z oblastí, jež jsou uvedeny na pracovním listě 9. Poté následovala prezentace
jednotlivých skupin a jejich uvažování, jak by se o dané otázce v jednotlivých systémech
přemýšlelo a rozhodovalo.
Studenti využívali také znalosti ze zeměpisu (o současných zemí) či z dějepisu (o historických
uspořádání společnosti). Reálněji se opírali o konkrétní příklady pro jednotlivé systémy, např.:
1) domorodé kmeny – čistě zvykový systém,
2) otrokářské společnosti, feudální panství či komunistické země – převážně příkazový systém,
3) některé současné rozvojové země (zpravidla jsou v první fázi hospodářské transformace) –
čistě tržní systém,
4) vyspělé země (včetně ČR) – smíšené systémy
Použité materiály: pracovní list 9
Rozvíjené klíčové dovednosti:
Studenti:
− aplikují teoretické poznatky na konkrétní sociální otázky, se kterými se také setkávají ve
vlastním životě
− formulují vlastní postoje a volí relevantní argumenty
− propojují již dříve nabyté vědomosti s novým tématem
− pracují v týmu
− strukturují své závěry
− aktivně naslouchají spolužákům a kladou otázky

10. den epochy

Hlavní téma: Využívání přírodních zdrojů
Hlavní cíle: Studenti si uvědomí, že kromě různých aspektů spjatých s lidskou společností hraje
důležitou roli také naše uvažování o přírodě a jejím bohatství.
Průběh hodiny: Jednalo se o doplňková témata, která patří ke stěžejním tématům naší čítanky:
− „Živá kůže Země“ (3. kapitola),
− „Bohatství zpod kůže Země“ (4. kapitola),
− „Komu patří příroda“ (5. kapitola).
K tématům jsme si postupně četli krátké pasáže a bavili jsme se o jejich významu. Jednalo se o
ujasnění vlastních postojů k velmi ožehavé problematice hospodaření s přírodními zdroji a našem
vztahu k přírodě.
Zápisky do sešitu si studenti strukturovali na základě otázek uvedených na konci kapitol v čítance.
Použité materiály: Čítanka „Co znamená hospodařit“: kapitoly 3 – 5.
Rozvíjené klíčové dovednosti:
Studenti:
− zapojují se do diskuzí o společensky problematických tématech
− neulpívají na stereotypech
− formulují vlastní názory a uvádí argumenty
− aktivně naslouchají názorům ostatních a kladou otázky

11. den epochy

Hlavní téma: Spolupráce na základě dělby práce a specializaci
Hlavní cíle: Studenti si na základě konkrétního příkladu uvědomí výhody spolupráce.
Průběh hodiny: Jelikož se epochy chýlila již ke svému konci a zbývalo nám ještě jedno „povinné
téma“, tj. reklama, věnovali jsme jeden den příkladu k absolutní a komparativní výhodě a k hranici
absolutních možností. Jednalo se o příklad, který měl odlehčit eticky a morálně zatížená témata
předchozích dnů.
Jednalo se o spontánní zvolení spíše logického (a objektivně pozitivního, popř. neproblematického)
tématu, protože ne všichni studenti si dokázali s tématy předcházejících dnů jednoduše poradit a
vnímali je s velkou závažností až tíží.
Důraz na specializaci na základě komparativní a absolutní výhody měl vyzdvihnout, že spolupráce
(tj. dělba práce např. na základě specializace) je výhodná pro všechny zúčastněné, byť někteří z

nich nemají zdánlivě žádné či minimum výhod (viz rozvojové země). Nicméně výhody vždy nějaké
máme (např. jsme lepší v učení se jazykům než v tělocviku) a toho se dá využít ve prospěch všech.
S tím se pak pojí hranice produkčních možností, která může doložit, zda opravdu využíváme plně
svůj potenciál a pokud ne, tak čím to je.
Hodinu jsme věnovali příkladům, jež jsou uvedeny na pracovních listech 13 a 14. S pracovními
listy jsme přímo nepracovali, studenti si příklady zpracovávali přímo do sešitu.
V závěru hodiny studenti také dostali zadání na poslední téma epochy, které se týkalo reklamy. Měli
si vybrat reklamu, která je zaujala a zpracovat ji podle otázek uvedených na pracovním listě 12 (viz
„Úkol k předložené reklamě“).
Použité materiály: pracovní listy 12, 13 a 14
Rozvíjené klíčové dovednosti:
Studenti:
− aplikují teoretické poznatky na konkrétní příklad
− analyzují
− vyhledávají a rozpoznají potřebnou informaci od méně důležité informace
− provádí jednoduché početní úkony bez použití kalkulačky
− hodnotí či vyvozují závěry z předložených skutečností

12. den epochy

Hlavní téma: Reklama
Hlavní cíle: Studenti pojmenují různé složky reklamy, jak působí na spotřebitele a jak ovlivňuje
naše potřeby a hodnoty.
Průběh hodiny: Část studentů prezentovalo své reklamy na základě již zmíněné osnovy (viz
pracovní list 12).
Poté jsme se zabývali Kodexem reklamy (viz pracovní list 10). Stručně jsme představila jeho ideu a
historii. Poté se studenti rozdělili do skupin podle toho, jaká z kapitol kodexu je zajímala (složení
kodexu jsem stručně představila). Studenti měli čas si jednotlivé části projít a připravit si shrnutí a
představení těch bodů, které považují za nejdůležitější, popř. nejzajímavější či překvapující.
Poté studenti postupně představovali jednotlivé části a já jsem jejich příspěvek doplnila dalšími
fakty, popř. otázkami.
Ostatní studenti si samostatně zapisovali do sešitu ke každé části min. 3 informace, které je zaujaly.
Použité materiály: pracovní list 10 a 12 (částečně)

Rozvíjené klíčové dovednosti:
Studenti:
− neulpívají na stereotypech
− formulují své vlastní postoje
− samostatně pracují s delším textem
− vyhledávají v předloženém textu podstatné informace
− strukturují a srozumitelně prezentují své téma

13. den epochy

Hlavní téma: Rozdíl mezi sociální a komerční reklamou. Shrnutí druhé části epochy.
Hlavní cíle: Studenti se seznámí s historií sociální reklamy a srovnávají sociální a komerční
reklamu z pohledu potřeb a hodnot, které adresují. V písemné práci studenti samostatně zpracují
úkoly a otázky, jež prověřují pochopení (popř. naučení) látky, probrané v druhé části epochy.
Průběh hodiny: Zbývající část studentů odprezentovala své reklamy. Poté jsem studentům něco
řekla o vzniku tzv. sociální reklamy. Ukázala jsem jim několik příkladů sociální reklamy a oni sami
pojmenovali základní rozdíly mezi komerční a sociální reklamou.
V závěru studenti psali samostatnou písemnou práci, která se týkala 7. - 12. dne epochy.
Použité materiály: pracovní list 11
Rozvíjené klíčové dovednosti:

Studenti:
− neulpívají na stereotypech
− samostatně formulují vlastní názory a postoje
− analyzují
− aplikují získané vědomosti na neznámé příklady

Poznámka na závěr:
Čítanku jsme nedočetli do konce, proto s ní budeme pracovat i v příštím školním roce.
Pracovní listy 15 – 17 jsme zatím nevyužili, protože jsme nestihli probrat téma nabídky a poptávky.
(S těmito pracovními listy jsem však pracovala již v jiné třídě.)

Použité zdroje (výběr):
Fucke, Erhard; Wirtschaften, was ist das?. Stuttgart: 1994. (vybrané kapitoly jsou součástí čítanky,
s níž jsme pracovali)
Holman, Robert a kol.; Dějiny ekonomického myšlení. Praha: 2005.
Hubinková, Zuzana; Psychologie a sociologie ekonomického chování. Praha: 2005.
Vlček, Josef a kol.; Ekonomie a ekonomika. Praha: 2005.

Přehled pracovních listů k výuce ekonomie
(2. ročník)
1. pracovní list: Ekonomie a ekonomika; makroekonomie a mikroekonomie
2. pracovní list: Vztahy mezi ekonomickými subjekty; statky
3. pracovní list: Hospodářské myšlení ve starověkém Řecku
4. pracovní list: Základní ekonomická terminologie
5. pracovní list: Rozdělování statků
6. pracovní list: Práce s aktuální reportáží „China´s Real Estate Bubble“
7. pracovní list: Hospodářské systémy – tvrzení
8. pracovní list: Hospodářské systémy – shrnutí
9. pracovní list: Hospodářské systémy v praxi
10. pracovní list: Kodex reklamy
11. pracovní list: Sociální reklama
12. pracovní list: Hloubkový rozbor reklamy
13. pracovní list: Absolutní a komparativní výhoda
14. pracovní list: Hranice produkčních možností
15. pracovní list: Nabídka a poptávka
16. pracovní list: Komplexní úkol k nabídce a poptávce
17. pracovní list: Nabídka a poptávka – grafické znázornění

„Co znamená hospodařit“ - čítanka textů k epoše ekonomie

Pracovní list 1
Ekonomie a ekonomika
Samotné slovo ekonomie je široký pojem, nad jehož definicí se mnozí odborníci rozcházejí.
Najděte v následujících tvrzeních ta, která charakter ekonomie nevystihují.
1) Ekonomie pojednává o chování a činnosti lidí a o jejich rozhodování v rámci hospodářství.
2) Ekonomie je věda o bohatství, tj. zkoumá bohatství v podobě materiálních statků, dále výrobu,
směnu, rozdělování bohatství a jeho spotřebu.
3) Ekonomie se zabývá tvorbou a prosazováním zákonů a norem, které upravují hospodářské
aktivity ekonomických subjektů.
4) Ekonomie zkoumá společenské vztahy, konkrétně formy, v nichž lidé vyráběj, směňují,
spotřebovávají a organizují rozdělování v rámci výrobních vztahů charakteristických pro určitou
společnost.
5) Ekonomie se zabývá směnou a volbou, přičemž vychází z předpokladu, že zdroje jsou omezené
(vzácné), zatímco potřeby a přání lidí neomezené. Řešení tohoto rozporu vyžaduje volbu.
6) Ekonomie představuje soubor pravidel, která organizují a řídí společnost. Jejich dodržování je
vynutitelné státem.
7) Ekonomie zkoumá, jak společnosti (popř. různé skupiny) rozhodují o využití výrobních zdrojů
(které mají alternativní užití) k výrobě různých komodit.
8) Ekonomie se zabývá výpočtem pravděpodobnosti, s níž určitý hospodářský systém povede k co
největšímu zisku.
Ekonomika (tj. hospodářství) určité země se skládá z hospodářských sektorů. Přiřaďte
k následujícím oblastem hospodářských aktivit, o jaký sektor se jedná (můžete používat
římských číslic).
Jedná se o primér (I.), sekundér (II.), terciér (III.) nebo kvartér (IV.)?
(Kvartér se občas ještě dělí na kvintér, ten sem však nemusíte zařazovat.)
1. Finanční služby.
2. Doprava a spoje.
3. Zemědělství.
4. Vzdělávání.
5. Potravinářský průmysl.
6. Textilní průmysl.
7. Lesní hospodářství.
8. Obrana.
9. Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody.
10. Věda a výzkum.
11. Operace s nemovitostmi.

12. Dobývání nerostných surovin.
13. Zdravotní a sociální služby.
14. Stavebnictví.
15. Státní správa.
16. Rybolov.
17. Komunální služby.
18. Chemický průmysl.
19. Cestovní ruch.
20. Pojišťovnictví.
21. Právní služby.
22. Pronájem a komerční služby.

Makroekonomie a mikroekonomie
Makroekonomie zkoumá hospodářství jako celek a je základem hospodářské politiky dané země.
Mikroekonomie zkoumá ekonomické subjekty (domácnosti, podniky a stát), jejich vzájemné
vztahy, motivy jejich chování a jejich roli v ekonomice.
Jasně odlište (barvami nebo jiným způsobem), zda se jedná o skutečnost či zájem, který spadá
do mikroekonomie či makroekonomie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hospodářská politika vlády
pohyb (užití) úspor domácností
průměrný příjem
oblasti, do nichž lidé investují peníze
daně
zákonitosti v chování ekonomických subjektů v roli zaměstnanců nebo zaměstnavatelů
nástroje k propagaci činnosti firmy
podněty působící na aktivitu zaměstnanců
finanční možnosti firem
strategie rozhodování managementu firem
působení daňové soustavy na chování ekonomických subjektů
ekonomika firmy (hospodaření podniku)
míra inflace
vybavenost domácností v dané zemi (počet aut, vybavenost spotřební elektronikou apod.)
míra nezaměstnanosti
účetnictví
tempo růstu hrubého domácího produktu
plánování výroby a prodeje
tvorba, výpočet a použití mezd
struktura národního hospodářství (hospodářské sektory)
doporučení vládě či parlamentu, jak postupovat při řešení komplexních problémů vývoje
celého národního hospodářství
hospodářská evidence
obchodní korespondence
statistika
analýza příčin nezaměstnanosti, inflace aj. celospolečenských jevů a hledání nástrojů
k jejich omezení
zákonitosti v chování ekonomických subjektů v roli kupujících nebo prodávajících
napomáhání k zlepšení ekonomické situace celé společnosti
zákonitosti v chování ekonomických subjektů v roli výrobců nebo spotřebitelů
tvorba cen výrobků
způsoby, jakými se realizuje směna zboží a služeb

Pracovní list 2
Vztahy mezi ekonomickými subjekty (příklady)
Doplňte pomocí jednosměrných (popř. obousměrných) šipek směry základních vztahů mezi
ekonomickými subjekty.
a) platby za zboží a služby

f) transferové platby
(tj. starobní důchody, sociální podpora)

b) daně
g) dotace a investiční pobídky podnikům
c) tok zboží a služeb
h) informace
d) pracovní síla
i) export
e) odměna za práci
(v soukromé sféře se jedná o mzdu,
ve státní instituci o plat)

j) import

stát

domácnosti

podniky

zahraničí

Ekonomické chování jako cesta k uspokojování lidských potřeb
Hospodářský život zahrnuje výrobu, směnu či rozdělování statků a služeb. Nyní se zaměříme
na statky.
Statky máme na mysli vše, co má schopnost uspokojovat potřeby člověka a buď se spotřebovává
(např. jídlo) nebo opotřebovává (např. počítač). Statky se dělí s ohledem na jejich povahu,
dostupnost, míru potřebnosti aj.
Doplňte ke každému druhu statku konkrétní příklady (viz příklady u volných statků).

STATKY

hmotné

volné
sluneční záření, voda,
houby, vzduch
spotřební

žádoucí

X

nehmotné

X

vázané (ekonomické)

X

nežádoucí

nezbytné

luxusní

X

X

X
veřejné

kapitálové

X

zbytné

méněcenné

lhostejné

Pracovní list 3
Hospodářské myšlení ve starověkém Řecku (výběr)
Xenofon (430 – 354 př. n. l.)
(jeho nejvýznamnější dílo: Oikonomikos)
Své pojetí hospodářského života primárně zakládal na vzájemném vztahu dvou skupin obyvatel:

Protože:

Platón (427 – 347 př. n. l.)
(příklad díla: Politea, Ústava)
Hospodářský život se zakládá na přirozené dělbě práce mezi třemi společenskými třídami:

Odmítal soukromé vlastnictví a zacházení s penězi ve dvou nejvyšších společenských třídách,
protože:

Odmítal demokracii, protože:

Aristoteles (384 – 322 př. n. l.)
(příklady děl: Etika Nikomachova, Politika)
Neodmítal demokracii. Dával přednost spontánním změnám ve společnosti, protože:

Rozlišoval ekonomiku a chrematistiku. Ekonomika se týká:
a chrematistika:

Domníval se, že soukromé vlastnictví může nabýt přirozených forem a nepřirozených forem.
Vlastnictví ve své přirozené formě slouží:
a ve své nepřirozené formě vede k:

Zboží má dva účely:

Komutativní spravedlností mínil:
Spravedlivou cenou měl Aristoteles na mysli takovou cenu, která:

Příklad z Aristotelova uvažování: „Švec je ochoten prodat boty minimálně za 6 stříbrných a
kupující je ochoten je koupit maximálně za 10 stříbrných.“ Jaká je spravedlivá cena podle
Aristotela?

U peněz rozlišoval tři funkce:
1)
2)
3)
Nejen u majetku, ale také u peněz rozlišoval mezi jejich
přirozeným používáním, tj.:
a nepřirozeným používáním. tj.:

Proč považoval lichvu za morálně odsouzeníhodnou?

Uveďte tři z výše zmíněných názorů, s nimiž souhlasíte, nebo je považujete za „neproblematické“:
1)
2)
3)

A tři názory, s nimiž nesouhlasíte, anebo byste je nějakým způsobem doplnili (upřesnili):
1)
2)
3)

Pracovní list 4
Základní ekonomická terminologie v kostce
Již byste měli být schopni charakterizovat následující pojmy a jejich vztah k hospodářskému
životu:
potřeba, preference & racionální chování, volba, práce, ekonomie & ekonomika,
mikroekonomie & makroekonomie, statky (a jejich různé druhy) & služby,
hospodářská odvětví, ekonomický koloběh & ekonomické subjekty, mzda & plat,
komodita, inflace, dotace & investiční pobídky, management & marketing.

Další pojmy přiřaďte k níže uvedeným stručným charakteristikám. Některé z uvedených
pojmů nelze přiřadit:
příjmy – důchod – oligopol – peníze – tři základní ekonomické otázky
výrobní faktory – výnosy – tržiště – ztráta – výdaje – obchod – trh
náklady – výrobek – konkurence – užitek – ekonomické systémy
výdělek – poptávka – zisk – smlouvání – zboží – úrok – směna
monopol – uspokojení – nabídka – půjčka – směna – cena

…...........................: Místo setkání nabídky a poptávky a tvorby ceny. Dochází zde ke směně.
…...........................: Účastníci do tohoto procesu vstupují dobrovolně s cílem maximalizovat svůj
užitek. Daný proces se uskutečňuje pomocí peněz, kterými se vyjadřuje cena
produktů.
…...........................: Objem zboží, které je nabízející ochoten na trhu prodat za určitou cenu.
…...........................: Ochota nakupujících koupit určité množství zboží za určitou cenu.
…...........................: Jedná se o statky nakoupené za účelem dalšího prodeje beze změny.
…...........................: Suma v penězích sjednaná poptávajícím a nabízejícím při směně. Nese
informaci o vzácnosti a je jedním ze základních nástrojů fungování
ekonomiky. Dle povahy směny se jedná o plat, mzdu, kapitál či úrok.
…...........................: Na určitém území všeobecně přijímaný platební prostředek s univerzální
kupní silou. V ekonomice plní tři základní funkce:
1) prostředek směny,
2) srovnávací prostředek pro jinak nesrovnatelné zboží,
3) uchovatel hodnoty.

…...........................: Schopnost statku uspokojovat potřeby spotřebitele. Je společně
s ekonomickou vzácností předpokladem směny. Pokud statek tuto vlastnost
nemá, není důvod na něj plýtvat výrobními faktory. Spotřebitel srovnává tuto
vlastnost statku s tím, co za něj musí zaplatit.
…...........................: Používají se při výrobě ekonomických statků. Výsledkem jejich působení je
výrobní činnost. Zahrnují půdu, práci a kapitál. V rámci podniku se také
mluví o práci, prostředcích jednorázové spotřeby a prostředcích postupné
spotřeby.
…...........................: Peněžně oceněná spotřeba výrobních faktorů, která je vyvolána tvorbou
podnikových výnosů.
…...........................: Úbytek disponibilních finančních prostředků.
…...........................: Zvýšení disponibilních finančních prostředků.
…...........................: Peněžní příjem z práce (mzda nebo plat), z kapitálu (zisk, resp. úrok) nebo
z půdy (renta).
…...........................: Kladný hospodářský výsledek. Představuje rozdíl mezi výnosy (příjmy)
a vynaloženými náklady (výdaji). Převádí se do dalšího účetního období.
…...........................: Odměna majiteli kapitálu za jeho zápůjčku. Stanovuje se obvykle procentem
za určité období.
…...........................: Trh, na kterém je v dlouhodobém horizontu (v určitém odvětví) několik málo
firem. Často se jedná o několik větších podniků, které mohou ovlivňovat
celkovou cenu v odvětví. Představují tzv. cenové tvůrce. U nás se jedná
např. o společnosti nabízející telekomunikační služby.
…...........................: Tržní situace, kdy je na trhu jediný prodávající (v určitém odvětví).
Znesnadňuje vstup dalších tržních subjektů do daného odvětví. Výroba
daného subjektu se zdražuje a je neefektivní. Své produkty nabízí za vyšší
ceny, což si může dovolit jenom kvůli chybějící konkurenci.
…...........................: Hospodářská soutěž mezi tržním subjekty. Je základem tržního mechanismu.
Působí na ekonomiku převážně kladně, neboť nutí podnikatele snižovat
náklady, přicházet s novými výrobky, urychlovat technický rozvoj
a co nejefektivněji využívat omezené zdroje k uspokojování potřeb lidí.
…...........................: 1) Co vyrábět? (= jaké produkty a v jakém množství),
2) Jak vyrábět? (= volba technologie a výrobních faktorů),
3) Pro koho vyrábět? (= jak vyrobené produkty rozdělit ve společnosti).
…...........................: Řeší různým způsobem tři základní ekonomické otázky. V závislosti
na způsobu, jakým tyto otázky řeší, rozlišujeme ekonomiky příkazové, tržní a
smíšené.

Pracovní list 5

Rozdělování statků (pracovní příklad)
- zadání připojte k sešitu, úkoly zpracujte písemně do sešitu Jste na letní brigádě na jednom z velkých a rozlehlých meruňkových a broskvových sadů na Hané.
Na brigádu vás vylákal lákavý inzerát v novinách, který slibuje, že vaše odměna bude záviset
na vaší pracovitosti: co kg nasbíraného ovoce, to 5 Kč. Na brigádu je možné se připojit kdykoliv
během letních prázdnin. Čím dříve, tím lépe.
Brigádu jste si naplánovali na 1 měsíc. Vaší pracovní náplní je opatrné sbírání již zralých
meruněk a broskví. Na brigádě se setkáváte s dalšími studenty z Čech i z Moravy.
Skupina studentů se docela rychle spřátelila a někteří z vás se po několikadenní zkušenosti shodli
na spolupráci, jejíž podobu představili i ostatním. Ze všech přítomných studentů se ke skupině
připojilo velké množství. Ve skupině je nakonec celkem 100 studentů.
Vedoucí brigády souhlasí s tím, aby těchto 100 studentů pracovalo ve stejné směně, kterou je
potřeba dodržovat, aby se mohli v jídelnách a koupelnách vystřídat všichni studenti, kterých je
okolo 300.
Tato 100členná skupina pracuje v nařízenou dobu, která se musí dodržovat dle následujícího
předpisu, který se řídí zákoníkem práce. Pracovní doba trvá od 8.00 do 17.30 hod. Po každých
dvou hodinách je povinná přestávka, první trvá 15 minut, druhá hodinu (jedná se o obědovou
pauzu) a třetí opět 15 minut.

1. úkol: Napište rozpis pracovní doby této skupiny s přesnými časy.
2. úkol: Kolik hodin denně musí každý ze studentů pracovat?

Po skončení pracovní doby se skupina musí hlásit u vedoucího brigády a musí mu předat bedýnky
s nasbíranými meruňkami a broskvemi. Tato 100členná skupina dohromady odevzdá 10.000 kg
zralých meruněk a broskví. Je pro vás snazší sbírat (či trhat) do společných bedýnek (také se při
tom lépe lze bavit s druhými), než abyste si stále hlídali tu svoji a proto sbíráte společně a
vedoucímu brigády předáte ovoce v jeho celkovém množství. Vedoucí ho zváží a rozpočítá stejným
dílem na každého studenta.

3. úkol: Kolik kg natrhaného ovoce vedoucí připíše každému studentovi za tento den?
Kolik Kč si tímto dnem každý student vydělal?

Po třech dnech dojde k tomu, že jeden student pracuje částečně i během přestávek (s někým se
nepohodl a proto se radši straní své skupině). Večer se zjistilo, že svojí prací navýšil množství
zváženého ovoce o 0,5%.

4. úkol: Kolik kg natrhaného ovoce (a potažmo kolik Kč) vedoucí připíše jednotlivým studentům?
Zdůvodněte.
Po dalších dvou dnech se stane, že jednomu studentovi se během dne udělá špatně a proto si musí
jít lehnout, odpracoval tedy jen 50% z celkové pracovní doby.

5. úkol: Jak se v ten den rozdělí nasbírané množství mezi tuto 100členou skupinu? Uveďte
v konkrétních číslech (v kg i Kč) a zdůvodněte.
6. úkol: V 5. úkolu jste rozhodli určitým způsobem. Uvažovali byste stejným způsobem také
v 10členné skupině? Nebo byste rozhodli jinak? Své rozhodnutí zdůvodněte.
7. úkol: A jak byste se rozhodli, kdyby k dané situaci došlo ve skupině čítající 1.000 lidí?
Zdůvodněte.
8. úkol: Budou zásady „Každý podle svých schopností.“ nebo „Každému podle jeho potřeb.“
použitelné i pro rozdělování ve velkých skupinách (např. 10 mil. lidí)? Vyjádřete se k oběma
zásadám (můžete uvádět argumenty „pro“ i „proti“).

„Každý podle svých schopností.“

„Každému podle jeho potřeb.“

pro

pro

proti

proti

9. úkol: V našem příkladu se jedná o autonomní rozhodování členů skupiny. Je zapotřebí pro
kooperaci těchto lidí (a potažmo pro chování každého z nich) zvláštního dozoru? Zdůvodněte
vlastními argumenty všechna možná „pro“ a všechna možná „proti“.

pro

proti

10. úkol: V našem příkladě nebylo řečeno, zda jste se k této skupině připojil/a. Nyní však víte, jak
vše probíhá. Připojil/a byste se nyní? Zdůvodněte vaše rozhodnutí.

Náš příklad, byť zjednodušený, řeší některé ze základních hospodářských otázek, které jsou
také součástí hospodářské politiky určité země. Podle způsobu, jakým daná země tyto otázky řeší,
rozlišujeme různé hospodářské systémy. Těm se budeme věnovat v navazujícím výkladu.

Pracovní list 6
Příklad ze současnosti - reportáž China´s Real Estate Bubble
1) Během posledních 30 let se Čína stala
a) první ...

b) druhou …

c) třetí největší ekonomikou světa.

2) Čínská vláda se ve své hospodářské politice orientuje na
a) operace s nemovitostmi a na stavebnictví.
b) stavění státních bytů pro chudé obyvatelstvo.
c) na výstavbu infrastruktury.
3) Na dohled jsou míle a míle domů, jež nejsou obydleny. Jejich byty
a) čekají na své kupce.

b) jsou vlastnictvím státu.

c) však jsou již prodány.

4) Většinu z těchto bytů si koupili lidé
a) ze stále rozrůstající se střední třídy.

b) z nejbohatších vrstev Číňanů.

c) ze zahraničí.

5) Tito lidé nesmějí investovat
a) mimo své město.

b) mimo svoji provincii.

c) v zahraničí.

6) Lidé si kupují byty – přesněji investují do nich – protože se domnívají, že jejich ceny nadále porostou
(rychleji než inflace). Odhaduje se, že jejich ceny již vzrostly
a) o pětinu ...

b) o dvoj- až trojnásobek ...

c) o desetinásobek původní ceny.

7) Někteří si kupují
a) až 3 byty.

b) 5 až 10 bytů.

c) až 20 bytů.

8) Procentuální podíl operací s nemovitostmi ze současného celkového čínského hospodářství představuje
a) 20 – 30%.

b) 50 – 60%.

c) 80 – 90%.

9) Každým rokem se staví nejen nové domy, čtvrtě, ale i města. Odhaduje se, že se jedná o
a) 5 nových měst, …

b) 8 – 10 nových měst, …

c) 12 – 24 nových měst,
které touto cestou za rok „vyrostou“.

10) Čínská vláda vložila do trhu s nemovitostmi okolo
a) 2 miliardy amerických dolarů. (tj. 3 x 109 $).
b) 2 biliony amerických dolarů (tj. 3 x 1012 $).
c) 2 triliony amerických dolarů (tj. 3 x 1018 $).

11) Tzv. ghost cities (města duchů, jak se říká dosud neobydleným městům) je možné vidět
a) po celé Číně.
b) v nejbohatších provinciích Číny.
c) na východním pobřeží Číny.
12) Prázdná obchodní centra, z nichž se některá nikdy nezačala používat (ani po několika letech, co již stojí)
mají již nad jednotlivými obchody známé mezinárodní značky jako Starbucks, NOKIA, KFC, adidas,
Swarowski, … Tyto značky
a) značí, kdo si prostory již koupil, ale zatím zde neprovozuje své obchodní aktivity.
b) jsou jenom napodobeniny. Dané společnosti prostory ani nevlastní a ani je nemají v pronájmu.
c) jsou dokladem obchodů, které zdejší lidé chtějí.
13) Nejen poblíž Shanghaj jsou města, která
a) věrně kopírují různá města světa, např. anglickou vesnici.
b) mají sloužit jenom pro svatební účely.
c) byla vybudována zahraničními investory.
14) Sta tisíce Číňanů se podílí na současném rozsáhlém procesu urbanizace. Jedná se zpravidla o chudé
venkovské obyvatelstvo, které na koupi těchto bytů
a) může požádat o hypotéku.
b) nemá dostatek finančních prostředků.
c) má naspořeno dostatek peněz.
15) Kvůli výstavbě nových měst muselo být (nuceně) přesídleno (a zpravidla bez náhrady)
a) kolem milionů Číňanů (srovnatelné s Prahou).
b) kolem deseti milionů Číňanů (srovnatelné s ČR).
c) desítky milionů Číňanů (srovnatelné s některými velkými evropskými zeměmi).
16) Většina Číňanů žije s méně než 2 dolary na den (tj. na pokraji absolutní chudoby). Nemohou si nové byty
dovolit, protože ty levnější z nich stojí již kolem
a) 50 – 60 tisíc dolarů.

b) 100 - 120 tisíc dolarů.

c) 300 – 400 tisíc dolarů.

17) Některé rodiny, které si koupily ještě nedokončené byty, mohou v případě prasknutí tzv. „bubliny s
nemovitostmi“ všechno ztratit. Jedná se většinou o úspory, které našetřili
a) během posledních 20 let.

b) jejich rodiče.

c) během posledních 3 generací.

18) Podnikatel, který je v počtu vystavěných domů první na světě, se domnívá, že prasknutí této bubliny může
vést
a) ke zvolení nové vlády.
b) k četným a silným nepokojům a povstáním.
c) ke ztrátě pracovních míst všech dělníků, kterých je v současnosti na 50 milionů.

19) Lidé obchází vládní nařízení „jednoho bytu“ tím,
a) že si kupují druhý byt na černo.
b) že si kupují byty pod jinými jmény.
c) že si kupují byty v různých městech.

Úkoly k navazující samostatné práci: Na základě správných otázek vytvořte zápis do sešitu.
Která morální dilemata vám z této ukázky vyvstávají? Sepište je.

Pracovní list 7
Ekonomické systémy - tvrzení
(zadání pro učitele)
Ekonomické systémy řeší tři základní ekonomické otázky:
Co vyrábět?
Jak vyrábět?
Pro koho vyrábět?
Jednotlivé hospodářské systémy se vyznačují určitou podobou následujících kritérií:
- forma vlastnictví
- rozhodování
- princip koordinace
Po té, co byly představeny jednotlivé ekonomické systémy a realizována jedna z níže uvedených
aktivit, je možné uzavřít téma zadáním, v němž studenti mají nakreslit souvislosti (tj. výše zmíněné
ekonomické otázky a kritéria) ve vztahu k ekonomickým subjektům, a to v rámci jednoho ze
systémů. Je možné postupovat tvořivě s konkrétními nákresy nebo abstraktně s pojmy (označující
hlavní hospodářské aktivity) a šipkami značící směr jejich vztahů.
Dále je možné připojit:
- různé okolnosti, s nimiž se občané daného ekonomického systému musí vypořádat (a jak se
s nimi vypořádávají)
- náladu ve společnosti (strach, nadšení, obavy, nejistoty, svoboda, …)
- různé skupiny (důchodci, bezdomovci, školáci, ženy na mateřské, …) a formu jejich zapojení do
ekonomického života

Následují předlohy pro práci v hodině (viz výše) a možnosti, jak s nimi pracovat
1. možnost využití:
Učitel rozstříhá jednotlivá černá tvrzení a dá dvojicím či skupinám za úkol, aby je přiřadily k
jednomu z typů ekonomických systémů. Zde jsou tvrzení již správně seřazena. Je proto možné
použít pro různé skupiny jen některá tvrzení z daného systému. Výhodou je, že budou-li mít
skupiny různá tvrzení, budou se vzájemně více poslouchat.
2. možnost využití:
Černá tvrzení se rozstříhají. Každý student dostane jedno tvrzení. Všichni mají za úkol najít ostatní
„příslušníky“ svého ekonomického systému.

3. možnost využití:
Další sada se odlišuje barevně. Každá skupina dostane jednu barvu a má za úkol najít dvě tvrzení,
která se nehodí k zbývajícím pěti. Na osmou – prázdnou – kartičku dopíší jednu z dalších
skutečností, jež se k danému systému váže, ale na daných kartičkách se neobjevuje.
Zvykový systém:

Funguje jako uzavřený celek, statky
jsou vyráběny jen pro vlastní
spotřebu členů pospolitosti a
převládá v něm tradičně zvykový
charakter ekonomické činnosti.

Prvky tohoto systému lze nalézt
v každé ekonomice, byť sebemodernější, protože jsou vždy
součástí nějaké kultury, která se
vyznačuje určitými zvyky a
rozdělením rolí ve společnosti.

Směna probíhá v naturáliích
(barterový obchod) nebo v
pozdějších stádiích pomocí
komoditních peněz.

Výroba je nepravidelná a
uspokojení ekonomických zájmů
domácností je důvodem pro
ukončení výroby.

Základní výrobní jednotkou je
rodina.

Rozdělování práce závisí na tlaku
okolností.

Výroba, používané technologie či
dělba práce se opírají o tradice.

Většina směňovaného se spotřebuje
v rámci dané domácnosti.

Místa či okolnosti, kde se daný
ekonomický systém realizuje:
současné domorodé africké kmeny
pastevců.

Příklad: prodej dobytka se
uskutečňuje pro jednorázové získání
určité částky peněz na získání určité
věci, nikoliv kvůli navýšení
bohatství.

Zvyky, tradice a obyčej jsou faktory,
které řídí ekonomické rozhodování a
konání člověka.

Místa či okolnosti, kde se daný
ekonomický systém realizuje:

Příkazový systém (centrálně plánovaná ekonomika):

Hospodářská činnost všech
ekonomických subjektů je řízena
prostřednictvím direktiv (zákonů),
které vychází z vládnoucí menšiny.

Ekonomika je spjata s totální
hospodářskou funkcí státu, který
prostřednictvím příkazů řídí
ekonomický život dané společnosti.

Také se někdy mluví o centrálně
plánované ekonomice, která je
spjata s výsadní funkcí plánu, který
je stanoven státem dopředu.

Obvykle se zde můžeme setkat
se společným (popř. společenským)
vlastnictvím výrobních prostředků.

Prvky této ekonomiky mají v
současnosti země jako je Čína nebo
Kuba.

Majetek zpravidla bývá zestátněn.

Místa či okolnosti, kde se daný
ekonomický systém realizuje:
některé rodové pospolitosti.

Místa či okolnosti, kde se daný
ekonomický systém realizuje:
otrokářské ekonomiky.

Místa či okolnosti, kde se daný
ekonomický systém realizuje:
feudální panství.

Místa či okolnosti, kde se daný
ekonomický systém realizuje: země
s čistě socialistickým politickým
uspořádáním.

Tržní systém:

Trh je hlavním prostředkem řízení
ekonomiky dané země.

Trh je regulátorem chování
ekonomických subjektů.

Směr vývoje ekonomiky dané země
je utvářen prostřednictvím vývoje
nabídky a poptávky po určitém zboží
a prostřednictvím vývoje cen.

Vyznačuje se značnou mírou
svobody podnikání (jehož formy a
náplň jsou upraveny legislativním
rámcem dané země nebo
mezinárodním právem).

Tržní mechanismus je
celospolečenským koordinátorem
ekonomického pohybu.

Převládá soukromé vlastnictví a
rozdělování většiny zdrojů zajišťuje
trh.

Tento systém nelze realizovat v jeho
čisté formě (tj. bez naprostých
zásahů státu) na celospolečenské
úrovni.

Účastníci trhu jsou zcela odkázáni
na vlastní schopnosti.

Smíšený systém:

Hospodářská činnost všech
ekonomických subjektů je také
částečně řízena prostřednictvím
direktiv (zákonů). Ty však vychází
z konsenzu většiny.

Stát vytváří ekonomickou
legislativu, která ovlivňuje
ekonomické prostředí dané země,
ale ponechává ekonomickým
subjektům značnou volnost v jejich
rozhodování.

Stát vstupuje do ekonomiky jako
důležitý tržní subjekt i jako
koordinátor ekonomického vývoje
země.

Stát eliminuje negativní účinky
tržního mechanismu, zmírňuje jeho
nedokonalosti především
přerozdělovací funkcí státního
rozpočtu.

Tržní mechanismus má sice,
dominantní postavení, ale stát má
i nadále korigující funkci.

Stát (a jeho instituce) hrají v dané
ekonomice významnou roli, ale
nikoliv dominující.

Místa či okolnosti, kde se daný
ekonomický systém realizuje:
současné vyspělé státy světa.

Stát produkuje veřejné statky – stará
se např. o městské parky, pouliční
osvětlení, národní obranu.

Funguje jako uzavřený celek, statky
jsou vyráběny jen pro vlastní
spotřebu členů pospolitosti a
převládá v něm tradičně zvykový
charakter ekonomické činnosti.

Prvky tohoto systému lze nalézt
v každé ekonomice, byť sebemodernější, protože jsou vždy
součástí nějaké kultury, která se
vyznačuje určitými zvyky a
rozdělením rolí ve společnosti.

Směna probíhá v naturáliích
(barterový obchod) nebo v
pozdějších stádiích pomocí
komoditních peněz.

Výroba je nepravidelná a
uspokojení ekonomických zájmů
domácností je důvodem pro
ukončení výroby.

Majetek zpravidla bývá zestátněn.

Rozdělování práce závisí na tlaku
okolností.

Místa či okolnosti, kde se daný
ekonomický systém realizuje:
současné vyspělé státy světa.

Další skutečnosti:

Výroba, používané technologie či
dělba práce se opírají o tradice.

Většina směňovaného se spotřebuje
v rámci dané domácnosti.

Místa či okolnosti, kde se daný
ekonomický systém realizuje:
současné domorodé africké kmeny
pastevců.

Příklad: prodej dobytka se
uskutečňuje pro jednorázové získání
určité částky peněz na získání určité
věci, nikoliv kvůli navýšení
bohatství.

Zvyky, tradice a obyčej jsou faktory,
které řídí ekonomické rozhodování a
konání člověka.

Trh je regulátorem chování
ekonomických subjektů.

Místa či okolnosti, kde se daný
ekonomický systém realizuje: země
s čistě socialistickým politickým
uspořádáním.

Další skutečnosti:

Hospodářská činnost všech
ekonomických subjektů je řízena
prostřednictvím direktiv (zákonů),
které vychází z vládnoucí menšiny.

Ekonomika je spjata s totální
hospodářskou funkcí státu, který
prostřednictvím příkazů řídí
ekonomický život dané společnosti.

Účastníci trhu jsou zcela odkázáni
na vlastní schopnosti.

Obvykle se zde můžeme setkat
se společným (popř. společenským)
vlastnictvím výrobních prostředků.

Prvky této ekonomiky mají v
současnosti země jako je Čína nebo
Kuba.

Tržní mechanismus má sice,
dominantní postavení, ale stát má
i nadále korigující funkci.

Také se někdy mluví o centrálně
plánované ekonomice, která je
spjata s výsadní funkcí plánu, který
je stanoven státem dopředu.

Další skutečnosti:

Trh je hlavním prostředkem řízení
ekonomiky dané země.

Základní výrobní jednotkou je
rodina.

Směr vývoje ekonomiky dané země
je utvářen prostřednictvím vývoje
nabídky a poptávky po určitém zboží
a prostřednictvím vývoje cen.

Vyznačuje se značnou mírou
svobody podnikání (jehož formy a
náplň jsou upraveny legislativním
rámcem dané země nebo
mezinárodním právem).

Tržní mechanismus je
celospolečenským koordinátorem
ekonomického pohybu.

Převládá soukromé vlastnictví a
rozdělování většiny zdrojů zajišťuje
trh.
Další skutečnosti:

Místa či okolnosti, kde se daný
ekonomický systém realizuje:
feudální panství.

Hospodářská činnost všech
ekonomických subjektů je také
částečně řízena prostřednictvím
direktiv (zákonů). Ty však vychází
z konsenzu většiny.

Stát vytváří ekonomickou
legislativu, která ovlivňuje
ekonomické prostředí dané země,
ale ponechává ekonomickým
subjektům značnou volnost v jejich
rozhodování.

Stát vstupuje do ekonomiky jako
důležitý tržní subjekt i jako
koordinátor ekonomického vývoje
země.

Místa či okolnosti, kde se daný
ekonomický systém realizuje:
některé rodové pospolitosti.

Tento systém nelze realizovat v jeho
čisté formě (tj. bez naprostých
zásahů státu) na celospolečenské
úrovni.

Stát (a jeho instituce) hrají v dané
ekonomice významnou roli, ale
nikoliv dominující.

Stát eliminuje negativní účinky
tržního mechanismu, zmírňuje jeho
nedokonalosti především
přerozdělovací funkcí státního
rozpočtu.

Další skutečnosti:

Pracovní list 8
Ekonomické systémy - shrnutí
- dokončete věty pravdivým tvrzením Naturální hospodářství:
Statky jsou vyráběny …
Převládá zvykový charakter, tj. …
Dělba práce …
Stupeň specializace …
Vlastnictví …
Předpokladem směny …
Platí se buď barterem, tj. …
nebo komoditními penězi, tj. ...
V současnosti se s naturálním hospodářstvím můžeme setkat u …

Příkazové hospodářství:
Vlastnictví …
Rozhodování …
Plán ...
Stát …
Ekonomické subjekty ...
V současnosti se s příkazovým hospodářstvím můžeme setkat např. v …

Tržní hospodářství:
Vlastnictví …
Rozhodování …
Koordinace hospodářských aktivit je určována především …
Trh …
Stát …
Ekonomické subjekty ...
V současnosti se s tržním hospodářstvím můžeme setkat např. v …

Smíšené hospodářství:
Můžeme se setkat s oběma druhy vlastnictví, jednak …
Stát má funkci regulátora, aby …
Ekonomické subjekty …
Trh …
Dominantní …
V současnosti se se smíšeným hospodářstvím můžeme setkat např. v …
V ČR máme hospodářství, které se vyznačuje následujícími charakteristikami …
1)
2)
3)
4)
5)
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Hospodářské systémy v praxi
Jak bude uskutečňována (naplňována) SOLIDARITA? Na co bude kladen důraz?
Zvykový systém:
Příkazový systém:
Tržní systém:
Smíšený systém:

Hospodářské systémy v praxi
Jakým způsobem bude podporována SEBEREALIZACE jednotlivce? Na co bude
kladen důraz?
Zvykový systém:
Příkazový systém:
Tržní systém:
Smíšený systém:

Hospodářské systémy v praxi
Jakým způsobem budou zajištěny veřejné statky (parky, komunální služby, veřejné
komunikace, …)?
Zvykový systém:
Příkazový systém:
Tržní systém:
Smíšený systém:

Hospodářské systémy v praxi
Které PROFESE (typy povolání) budou podporovány (budou více zapotřebí)? Které
více a které méně (v porovnání s ostatními hospodářskými systémy)?
Zvykový systém:
Příkazový systém:
Tržní systém:
Smíšený systém:

Hospodářské systémy v praxi
Jak bude zajištěna péče o potřebné (důchodci, invalidé, …)?
Zvykový systém:
Příkazový systém:
Tržní systém:
Smíšený systém:

Hospodářské systémy v praxi
Jak bude realizována zdravotní péče?
Zvykový systém:
Příkazový systém:
Tržní systém:
Smíšený systém:

Hospodářské systémy v praxi
Jakou formou bude probíhat vzdělávání? Bude se platit? Od kdy a za co?
Zvykový systém:
Příkazový systém:
Tržní systém:
Smíšený systém:

Hospodářské systémy v praxi
Jaký druh zákonů (ve formě omezení, příkazů, zákazů, …) je zapotřebí, aby se
zajistilo fungování daného systému? Kterých oblastí se tyto zákony budou nejvíce
týkat?
Zvykový systém:
Příkazový systém:
Tržní systém:
Smíšený systém:
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Kodex reklamy
- volně dostupný na internetových stránkách: http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php Úkoly:
1) Přečtěte si níže uvedený kodex a z každé části (popř. z části, jež vám je přidělena) sepište
dle vlastního uvážení 5 nejdůležitějších bodů, které stojí za zmínku a které byste chtěli sdělit
někomu, kdo nikdy o tomto kodexu neslyšel a pravděpodobně ani neví, že existuje.
2) Dohledejte na výše zmíněné internetové adrese následující fakta:
a) Jaká organizace stojí za tímto kodexem?
b) Jaké má cíle?
c) Co znamená samoregulace reklamy?
d) Kterými oblastmi reklamy se daná organizace zabývá a kterými nikoliv?
e) Kdy daná organizace zasahuje a jaké má pravomoci?
f) Jaké další činnosti daná organizace vykonává?
g) Které společnosti, firmy apod. se pod zmíněný kodex podepsaly a kdy?
h) Sepište vlastními slovy přínos této organizace pro českou společnost.
i) Jaké další aktivity se domníváte, že by se v oblasti reklam měly realizovat?
j) Co byste do stávajícího kodexu doplnili?

KODEX REKLAMY (2009)
PREAMBULE
Kodex reklamy (dále jen „Kodex“) vydaný Radou pro reklamu (dále jen „RPR“) ve shodě s
článkem III. stanov RPR je formulován s cílem, aby reklama v České republice sloužila k
informování veřejnosti a splňovala etická hlediska působení reklamy vyžadovaná občany České
republiky. Cílem Kodexu je napomáhat tomu, aby reklama byla především pravdivá, slušná a
čestná, a aby v rozsahu tohoto Kodexu respektovala mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe
vypracované Mezinárodní obchodní komorou.
Kodex nenahrazuje právní regulaci reklamy, nýbrž na ni navazuje doplněním o etické zásady.
Kodex je určen všem subjektům působícím v oblasti reklamy a stanoví jim pravidla profesionálního
chování. Kodex se zároveň obrací k veřejnosti a informuje ji o mezích, které subjekty působící v
reklamě či reklamu užívající dobrovolně přijaly a hodlají je samy vynucovat prostřednictvím etické
samoregulace.
Členské organizace RPR výslovně uznávají Kodex a zavazují se, že nevyrobí ani nepřijmou žádnou
reklamu, která by byla v rozporu s Kodexem, popřípadě že stáhnou reklamu, u níž by byl takový
rozpor dodatečně zjištěn orgánem etické samoregulace v reklamě.
Zároveň členské organizace RPR budou usilovat o to, aby i všechny ostatní subjekty působící v
oblasti reklamy na území České republiky respektovaly cíle i jednotlivá ustanovení tohoto Kodexu.

ČÁST PRVNÍ
Kapitola I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Pojem reklamy
1.1
Pro účely Kodexu se reklamou rozumí proces komerční komunikace, prováděný za úhradu
jakýmkoliv podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož
účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách (dále jen „produkt“) i činnostech a
projektech charitativní povahy. Přitom se jedná o informace šířené prostřednictvím komunikačních
médií, kterými se pro účely Kodexu rozumí televize, rozhlas, nosiče audiovizuálních děl, periodický
tisk a neperiodické publikace, dopravní prostředky, plakáty a letáky, jakož i další komunikační
prostředky umožňující přenos informací. Reklamou dle této definice zpravidla není takový přenos
informací, který by jinak reklamou byl, pokud prodejce výhradně označuje místo, kde výrobek
nabízí spotřebiteli.

1.2
Pojem reklama podle Kodexu se přiměřeně použije i na inzerci prováděnou nekomerčními subjekty
i těmi, kdo jednají z jejich pověření.
2. Subjekty reklamy
2.1
K subjektům reklamního působení patří zejména inzerenti a další zadavatelé reklamy, reklamní
agentury, vlastníci komunikačních médií. Odpovědnost za porušení Kodexu nesou zúčastněné
subjekty dle míry svého podílu na tomto porušení.
Není-li prokázáno něco jiného, platí že:
a) základní odpovědnost za dodržování Kodexu nese zadavatel reklamy, pokud reklamu schválil či
jinak s ní vyjádřil souhlas,
b) reklamní agentury nesou odpovědnost za výrobu reklamy a její zadání médiím,
c) média nesou odpovědnost za šíření reklamy.
2.2
Pod pojmem „spotřebitel“ se rozumí jakýkoliv subjekt, který může být reklamou ovlivněn, ať již jde
o konečného spotřebitele, distributora, či o jiného uživatele produktů v oblasti výrobní spotřeby.
3. Základní požadavky na reklamu
3.1
Reklama nesmí navádět k porušování právních předpisů nebo budit dojem, že s jejich porušováním
souhlasí.
3.2
Reklama musí být slušná, čestná a pravdivá. Musí být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči
spotřebiteli i společnosti.
3.3
Reklama musí respektovat zásady čestného soutěžení konkurentů
3.4
Žádná reklama nesmí v zásadě ohrožovat dobré jméno reklamy jako takové, či snižovat důvěru v
reklamu jako službu spotřebitelům.
3. 5.
Reklama nebude záměrně propagovat neodůvodněné plýtvání anebo neracionální spotřebu surovin
či energie, pocházejících z neobnovitelných zdrojů.
3. 6.
Reklama nebude podporovat či vychvalovat chování, poškozující životní prostředí nad společensky
akceptovanou míru.

3. 7.
Tam, kde v tomto kodexu chybí zvláštní úprava, posoudí se reklama podle těchto Základních
požadavků na reklamu v souladu s duchem Etického kodexu jako celku. Rada pro reklamu při
aplikaci svého etického Kodexu může též aplikovat principy a zásady Etických kodexů
Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži.
4. Uplatňování Kodexu
4.1
Kodex je prosazován a výlučně interpretován Arbitrážní komisí RPR (dále jen „AK RPR“), ve které
jsou zastoupeni představitelé členských organizací RPR, poslanci parlamentu České republiky,
zadavatelé reklamy, reklamní agentury, média, právní odborníci.
4.2
Stížnosti na konkrétní reklamu mohou podávat kterékoliv právnické nebo fyzické osoby (vyjma
členů „AK RPR“), nebo státní orgán.
4.3
Stížnosti se podávají na adresu RPR, Malostranské nám. 23/37, 118 00 Praha 1.
4.4
Před vydáním arbitrážního nálezu proběhne konzultace k obdržené stížnosti se zadavatelem,
reklamní agenturou nebo médiem, vůči kterému stížnost směřuje.
4.5
AK RPR stížnost posoudí a podle okolností případu:
4.5.1
sdělí stěžovateli, že stížnost se zřejmě netýká zájmů spotřebitele, regulovaných Kodexem a
k vyřízení takové stížnosti jsou příslušné jiné orgány;
4.5.2
vydá arbitrážní nález, v němž zejména posoudí, zda napadená reklama neodporuje, či odporuje
Kodexu. V posléze uvedeném případě doporučí stažení reklamy či její úpravu.
4.6
Posoudit reklamu a vydat nález podle předchozích ustanovení může AK RPR i z podnětu RPR.
Postupuje přitom přiměřeně podle předchozích ustanovení.
4.7
Nestanoví-li tento kodex jinak, AK RPR může přihlédnout i k etickým Kodexům, přijatých jinými
organizacemi, pokud členové těchto organizací jsou i členy RPR. V případě rozporu převažuje
ustanovení tohoto Kodexu.

5. Vztah Kodexu k právní regulaci
5.1
Rada pro reklamu neaplikuje při posuzování stížností platný právní řád, ale porovnává výsledky
činnosti subjektů reklamy (tj. reklamu) s tímto Kodexem. V kompetenci Rady pro reklamu není
sankciování porušení platného řádu subjekty reklamy. Tímto není dotčena možnost Rady pro
reklamu poskytovat odborná stanoviska na žádost státních orgánů dozoru nad regulací reklamy a
dalších žadatelů. V případě souběhu předpokládaného porušení platného právního řádu a Kodexu
může Rada pro reklamu odmítnout projednávání stížnosti a odkázat stěžovatele na příslušný soudní
či obdobný orgán.
5. 2.
Vzhledem k tomu, že základním cílem založení Rady pro reklamu byla ochrana spotřebitele před
působením reklam, které jsou v rozporu s běžně uznávanými etickými normami v České republice,
je Rada pro reklamu oprávněna v případě, že jak stěžovatel, tak dotčený jsou soutěžiteli, zahájit
rozhodovací proces a ve věci rozhodnout pouze v případě, že chování dotčeného závažným
způsobem poškozuje zájmy spotřebitele.

Kapitola II
VŠEOBECNÉ ZÁSADY REKLAMNÍ PRAXE
1. Slušnost reklamy
1. 1.
Reklama nesmí obsahovat tvrzení a vizuální prezentace, které by porušovaly hrubým způsobem
normy slušnosti a mravnosti obecně přijímané těmi, u nichž je pravděpodobné, že je reklama
zasáhne. Zejména prezentace lidského těla musí být uskutečňována s plným zvážením jejího
dopadu na všechny typy čtenářů a diváků. Porušení Kodexu budou posuzována s ohledem na
celkový kontext, vztah reklamy k produktu, zvolenou cílovou skupinu a použitá média.
1. 2.
Reklama nesmí zejména obsahovat prvky snižující lidskou důstojnost.
2. Čestnost reklamy
2. 1.
Reklama nesmí být koncipována tak, aby zneužívala důvěru spotřebitele či využívala nedostatku
jeho zkušeností či znalostí, či jeho důvěřivosti.
2. 2.
Reklama nesmí využívat podprahové vnímání spotřebitele.
2. 3.
Reklama nesmí být skrytá, zejména nesmí předstírat, že jde o jiné způsoby šíření informací
(vědecké pojednání, reportáž apod.), než je reklama.

3. Pravdivost reklamy
3. 1.
Reklama nesmí šířit klamavé údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech.
Klamavým údajem je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem,
za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.
3. 2.
Reklama nesmí na základě klamavých údajů sjednávat vlastnímu či cizímu podniku prospěch na
úkor jiného.
3. 3.
Reklama nesmí obsahovat klamavé označení zboží či služeb, které je způsobilé vyvolat mylnou
domněnku, že označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti nebo místa,
nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost.
3. 4.
Za klamavé označení se pro účely tohoto Kodexu chápe i označení zboží nebo služeb, k němuž je
připojen dodatek sloužící k odlišení od pravého původu, a toto označení je přesto způsobilé vyvolat
o původu nebo povaze zboží či služeb mylnou domněnku.
3. 5.
Reklama nebude považována za klamavou v případě označení zboží nebo služeb, která jsou
všeobecně zažita jako údaje sloužící k označování druhu nebo jakosti zboží, pokud k ní nebude
připojen dodatek způsobilý klamat o původu zboží nebo služeb.
4. Společenská odpovědnost reklamy
4. 1.
Reklama nesmí bez oprávněného důvodu využívat motiv strachu.
4. 2.
Reklama nesmí zneužívat předsudků a pověr.
4. 3.
Reklama nesmí obsahovat nic, co by mohlo vést k násilným aktům nebo je podporovat.
4. 4.
Reklama nesmí obsahovat nic, co by hrubým a nepochybným způsobem uráželo národnostní,
rasové nebo náboženské cítění spotřebitelů.
4. 5.
Reklama může užívat také tradice, zvyky a symboly, které nejsou v České republice obvyklé
(například Santa Claus). Reklama ale nesmí popírat či znevažovat tradice, zvyky a symboly, které
v České republice obvyklé jsou (Ježíšek, mikulášské a velikonoční zvyky apod.).

Kapitola III
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA REKLAMU
1. Hodnota zboží
1.1
Spotřebitelé nesmí být reklamou vedeni k tomu, aby produktům přiznávali nepoměrně vyšší užitnou
hodnotu, než odpovídá jejich skutečné hodnotě.
1.2
Inzerent musí být připraven doložit jakékoliv své tvrzení, týkající se skutečné finanční hodnoty
zboží, které nabízí s nižší cenou nebo bezplatně.
1.3
Produkty nesmí být popisovány jako „bezplatné“ v případě, kdy spotřebiteli vzniká jakýkoliv jiný
náklad kromě skutečných nákladů dodávky, dopravy či poštovného. V případě, že spotřebitel musí
platit jakékoliv takovéto náklady, reklama musí obsahovat dostatečné zřetelné tvrzení v tomto
smyslu.
2. Cenová srovnání
2.1
Informace o ceně, obsažená v reklamě, anebo okolnost, že informace je neúplná anebo chybí, nesmí
zejména vzbuzovat zdání, že:
- cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti,
- stanovení ceny závisí na okolnostech, na nichž ve skutečnosti nezávisí,
- v ceně jsou zahrnuty dodávky výrobků, výkonů, prací anebo služeb, za které se ve skutečnosti
platí zvlášť,
- cena byla nebo bude zvýšena, snížena nebo nezměněna, i když tomu tak není,
- vztah ceny a užitnosti nabízeného výrobku nebo služby a ceny a užitečnosti srovnatelného
výrobku nebo služby je takový, jaký ve skutečnosti není.
3. Očerňování a zlehčování soutěžitelů a jejich producentů
3.1
Reklama nesmí útočit na jiné produkty, inzerenty nebo reklamy a nesmí se snažit tyto výrobky,
inzerenty či reklamy diskreditovat, a to ani přímo ani nepřímo.
3.2
Inzerenti nesmí snižovat hodnotu produktů jiných inzerentů, a to ani přímo, ani náznakem. Reklamy
zvláště nesmějí pro nepříznivé srovnání vybrat jeden konkrétní produkt.

4. Napodobení reklam
4.1
Reklamy nesmí svým všeobecným vzhledem, vyobrazeními, použitím sloganů, vizuálních
prezentací, hudby či zvukových efektů být podobné jiným reklamám tak, že by bylo pravděpodobné
zavádění či zmatení spotřebitele či využiti výsledků cizích nápadů a pracovního úsilí.
5. Osobní doporučení
5.1
Reklama nesmí obsahovat žádná osobní doporučení či podpůrná tvrzení a nesmí na ně ani
odkazovat, pokud by tato doporučení či podpůrná tvrzení nebyla pravdivá, či pokud by nebyla
vázána na osobní zkušenost osoby podávající toto doporučení po přiměřené časové období.
5.2
Samotná osobní doporučení nesmí obsahovat žádné tvrzení či názory porušující ustanovení tohoto
Kodexu, a nesmí být používána způsobem, u kterého by bylo pravděpodobné, že bude zavádět
spotřebitele.
5.3
Osobní doporučení nesmí obsahovat žádná tvrzení o účincích produktu, pokud neexistují spolehlivé
důkazy o takových účincích.
6. Ochrana soukromí a zneužití jedince
6.1
Reklama nesmí zobrazovat žádné žijící osoby a ani na žádné žijící osoby nijak odkazovat v případě,
že s tím tyto osoby předem výslovně nesouhlasí. Inzerenti rovněž musí dávat pozor na to, aby
neurazili z náboženského či jiného hlediska osoby, jakýmkoliv způsobem spojené se zemřelými
osobami zobrazovanými v reklamě či zemřelými osobami, na něž jakákoliv reklama odkazuje.
6.2
Reklama nesmí ke svému působení využívat nositele veřejné autority (například politiky,
představitele odborných medicínských a jiných společností), i když by oni sami se svým úplatným
či bezúplatným působením v reklamě souhlasili.
7. Záruky
7.1
Reklama může používat slova „záruka“ nebo zaručený pouze v případech konkretizace obsahu nebo
uvedení jejích konkrétních podmínek.

ČÁST DRUHÁ
Kapitola I
REKLAMA NA ALKOHOLICKÉ NÁPOJE
1. Alkoholický nápoj
1.1.
Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj, který obsahuje více než 0,5 objemového procenta
alkoholu.
2. Nezodpovědná konzumace
2.1.
Reklama nebude představovat nebo propagovat nezodpovědnou konzumaci, např. množstvím
nápoje konzumovaného nebo vyobrazeného v reklamě nebo následky jeho nadměrného užití.
Reklama nebude podporovat nadměrné zvýšení konzumace alkoholických nápojů jednotlivými
spotřebiteli. Reklama nesmí záporně či ironicky hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost nebo
vzbuzovat dojem, že je špatné či nenormální odmítat pít alkoholické nápoje.
2.2.
Reklama nebude založena na zobrazení násilného, agresivního nebo protispolečenského chování.
2.3.
Reklama nebude ukazovat osoby, které se jeví jako opilé, ani vyvolávat dojem, že intoxikace je
přijatelná.
3. Mladiství
3.1.
Reklama na alkoholické nápoje, pivo nevyjímaje, nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let.
Žádná osoba vystupující v reklamě jako konzument alkoholického nápoje nesmí jako osoba mladší
25 let ani vypadat a fakticky musí být starší 25 let. Osoby mladší 18 let nebudou v reklamách
zobrazovány, kromě situací, kde je jejich přítomnost přirozená, například v rodinných scénách nebo
v davu v pozadí. Tyto osoby nebudou nikdy zobrazovány, jak pijí alkoholické nápoje, ani to nebude
žádným způsobem naznačováno.
3.2.
Reklama na alkoholické nápoje nesmí být vysílána v komerčních přestávkách před, během nebo
bezprostředně po televizních nebo rozhlasových pořadech určených dětem.
3.3.
Reklama nebude propagovat alkoholické nápoje v mediích, programech nebo během událostí, u
nichž je známo, že více než 30 % cílové skupiny tvoří nezletilí. Reklama nebude rovněž umístěna
na velkoplošných plakátech ve vzdálenosti menší než 300 metrů od základních a středních škol,
dětských hřišť a podobných zařízení, která jsou určena především nezletilým. Velkoplošnými

plakáty se rozumějí plakáty, jejichž plocha je větší než 12 m2. Z tohoto pravidla jsou vyjmuty
případné dlouhodobé reklamy či poutače umístěné na provozních budovách výrobců a distributorů
alkoholických nápojů.
3.4.
Komerční komunikace nebude využívat žádné grafiky, symboly, hudbu a kreslené postavy, které
primárně vyvolávají zájem dětí.
3.5.
Názvy alkoholických nápojů, jejich loga nebo obchodní značky se nesmí objevit na dětském
oblečení, hračkách, hrách či jiných výrobcích určených především osobám mladším 18ti let. To
samé platí pro repliky sportovních oděvů určených pro děti.
4. Řízení
4.1.
Reklama nebude spojovat konzumaci alkoholického nápoje s řízením vozidel, a to jakýmkoliv
způsobem.
5. Nebezpečné aktivity
5.1.
Obsah reklamy nesmí podněcovat spotřebu alkoholického nápoje v nebezpečných nebo
nezákonných situacích či místech, např. před nebo během činnosti vyžadující střízlivost, zručnost
nebo přesnost.
6. Zdravotní aspekty
6.1.
Reklama na alkoholické nápoje nesmí naznačovat jejich schopnost předcházet lidským nemocem
nebo je léčit, ani naznačovat, že mají povzbuzující nebo uklidňující účinek anebo že jsou
prostředkem řešení osobních problémů.
6.2.
Reklama nesmí povzbuzovat těhotné a kojící ženy ke konzumaci alkoholu a nebude zobrazovat
těhotné nebo kojící ženy při konzumaci alkoholického nápoje.
6.3.
V reklamě nesmí vystupovat osoby, které svým zevnějškem(oblečením) vzbuzují dojem, že jde o
příslušníky zdravotnických profesí.

7. Obsah alkoholu
7.1.
Reklama nesmí zdůrazňovat vyšší obsah alkoholu jako kladnou vlastnost značky a důvod pro její
zvolení spotřebitelem. Na druhé straně, reklamní sdělení by nemělo vzbuzovat dojem, že pití nápoje

s nízkým obsahem alkoholu vylučuje nezodpovědnou konzumaci.
7.2.
Reklama nesmí snižovat nebo zamlžovat skutečný obsah alkoholu v nápoji.
8. Výkonnost a sexuální úspěch
8.1.
Reklama by neměla vytvářet dojem, že konzumace alkoholických nápojů posiluje mentální nebo
fyzické schopnosti, například při sportování.
8.2.
Reklama nesmí naznačovat nebo vytvářet dojem, že konzumace alkoholických nápojů může vést k
dosažení společenského nebo hmotného úspěchu.
8.3.
Reklama nebude tvrdit ani naznačovat, že konzumace alkoholu může přispět k sexuálnímu úspěchu.
Reklama nebude podněcovat k sexuální promiskuitě, nebude obsahovat nahotu nebo částečnou
nahotu zobrazenou způsobem urážejícím lidskou důstojnost, nebude prezentovat alkoholické nápoje
jako prostředek k odstranění sexuálních zábran či strachu vůbec.
9. Podpora prodeje
9.1.
Žádná podpora prodeje nemůže povzbuzovat k nezodpovědnému nebo protispolečenskému chování
nebo k nezodpovědné konzumaci alkoholu, zejména k nadměrnému pití.

10. Lidská důstojnost a náboženské přesvědčení
10.1.
Reklama nebude naznačovat ani zobrazovat spotřebu alkoholického nápoje v blízkosti posvátných
míst a hřbitovů.
10.2.
Reklama nebude tvrdit nebo naznačovat, že alkoholický nápoj je konzumován příslušníky
náboženské skupiny, která svým členům zakazuje požívání alkoholu.
Kapitola II
REKLAMA NA POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
1.
Reklama bude pravdivě představovat propagované vlastnosti výrobků včetně jejich velikosti a
složení, stejně jako výživových a zdravotních přínosů potraviny či nápoje, a nebude v žádné

z těchto vlastností klamat zákazníka.
2.
Tvrzení o výživovém či zdravotním přínosu se bude opírat o vědecká zjištění.
3.
Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude podporovat jejich nadměrnou spotřebu a
velikosti zobrazovaných porcí budou přiměřené scéně v reklamě.
4.
Tam, kde je propagovaný výrobek zobrazen v kontextu celého jídla, celková skladba zobrazených
potravin bude v přiměřeném rozsahu odpovídat všeobecně akceptovaným zásadám výživy.
5.
Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude zpochybňovat zdravý a vyvážený způsob
stravování.
6.
Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude zpochybňovat zdravý či aktivní životní styl.
7.
Potraviny, které nejsou určeny k tomu, aby byly náhradou celého jídla, nebudou za takovou náhradu
vydávány.

Kapitola III
DĚTI A MLÁDEŽ
Rada pro reklamu při aplikaci svého etického Kodexu může též aplikovat principy a zásady
Etického kodexu Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži (ICC) nazvaný „Děti, mládež a
marketing“.
1. Všeobecně
1.1
Léky, dezinfekční prostředky, žíraviny a zdraví ohrožující prostředky nesmí být v reklamách
zobrazeny v dosahu dětí bez rodičovského dohledu a nesmí v nich být prezentovány děti, které s
těmito produkty jakýmkoliv způsobem manipulují.
1.2
Prací a čisticí prostředky nesmějí být v reklamách zobrazeny v dosahu dětí bez dozoru dospělé
osoby a nesmějí v nich být prezentovány děti, které s jejich obsahem jakýmkoliv způsobem
manipulují.
1.3
Není dovolena žádná reklama, která by povzbuzovala děti k tomu, aby chodily na neznámá místa
nebo hovořily s neznámými lidmi.

1.4
Není povolena žádná reklama na komerční produkt či službu, která by obsahovala jakoukoli výzvu
dětem či která by jakýmkoli způsobem naznačovala, že pokud si děti samy nekoupí nějaký produkt
či službu, či pokud nebudou mít jiné lidi k tomu, aby si takovýto produkt či službu koupili, nesplní
tím nějakou povinnost nebo neprojeví dostatečnou loajalitu vůči určitým osobám či organizacím;
není přitom rozhodné, zda tato osoba či organizace je původcem takovéto výzvy, či nikoliv.
1.5
Není povolena žádná reklama, která vede děti k tomu, aby si myslely, že pokud nebudou vlastnit
inzerovaný produkt, stanou se jakýmkoliv způsobem méněcenné ve vztahu k jiným dětem.
1.6
V reklamách je nutno věnovat pozornost tomu, aby děti nebyly podporovány v naléhání na jiné
osoby ve snaze získat konkrétní produkt či službu.
1.7
Má-li reklama zahrnovat odkaz na dětskou soutěž, sběr kupónů, nabídky prémií, volné prémie, tahy
cen a podobné hry zaměřené na děti a mládež, musí být vhodným způsobem publikována jasná
pravidla.
2. Bezpečnost
2.1
Všechny situace, kde v reklamách vystupují děti, musí být pečlivě zváženy z hlediska bezpečnosti.
2.2
Děti v uličních scénách nesmí být zobrazovány jako děti bez dozoru, pokud není zcela zřejmé, že
jsou dostatečné staré, aby zodpovídaly za svou vlastní bezpečnost.
2.3
Děti se nesmí v reklamě objevovat při hře na ulici, pokud nebude jednoznačně vidět, že jde o oblast
vyhrazenou hrám nebo jinou bezpečnou oblast.
2.4
V reklamách, ve kterých vystupují děti jako chodci či jako cyklisté, musí být jasně vidět, že se děti
chovají v souladu s bezpečnostními pravidly, předpisy a zásadami.
3. Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje zaměřená na děti.
3.1
Reklama nebude klamat ohledně kladného efektu spojeného s konzumací potraviny či nápoje.
3.2
Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude zpochybňovat roli rodičů nebo jiných
osobností, které jsou pro děti kladnými vzory, při vedení dětí ohledně správné výživy.
3.3
Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude přímo vyzývat děti k přesvědčování rodičů

nebo jiných dospělých, aby jim koupili výrobek, jenž je předmětem reklamy.
3.4
Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude vyvolávat dojem naléhavosti či nezbytnosti
koupě.
3.5
Jakkoliv užití fantazijních prvků, včetně animace, je možné pro komunikaci s menšími i většími
dětmi, nebude však při něm docházet ke zneužití dětské představivosti pro propagaci nevhodných
stravovacích návyků.
3.6
Potraviny a nealkoholické nápoje, které jsou odvozeny z obsahu televizních programů či s nimi
přímo asociují, nesmějí být bez zřetelného oddělení inzerovány v rámci takových programů či
bezprostředně před nimi či bezprostředně po nich.
3.7
Postavy (živé či animované) z televizního programu či z tisku nebudou užity k propagaci potravin a
nealkoholických nápojů způsobem, který zastírá rozdíl mezi televizním programem či tiskem a
reklamou. Například, dětský televizní program nebude bez zřetelného oddělení spojen s reklamou,
ve které účinkují shodné postavy.
4. Reklama ve školách
4. 1.
Jakékoliv propagační působení ve školách všech stupňů a druhů podléhá souhlasu vedoucího
představitele školy.

Kapitola IV
TABÁKOVÁ REKLAMA
1.
Tabákovým výrobkem se pro účely tohoto Kodexu rozumí cigarety, cigarilos, doutníky, lulkové,
dýmkové, cigaretové, šňupavé a žvýkací tabáky.
2.
Reklama tabákových výrobků nesmí být zaměřena na nezletilé osoby a nabádat je ke kouření, ani
nebude znázorňovat výjevy, které by mohly tyto osoby zvlášť přitahovat.
3.
V reklamě na tabákové výrobky nesmí vystupovat nezletilé osoby, ale pouze osoby, které jsou nebo
se zdají být starší 25 let.
4.
Reklama tabákových výrobků nesmí být umístěna v médiích především pro nezletilé, na
billboardech v těsné blízkosti škol, dětských hřišť a podobných zařízení, která jsou určena

především nezletilým.
5.
Názvy a značky tabákových výrobků nesmí být používány na zboží určeném především dětem.
6.
Oblečení s názvy cigaret či jejich logy musí být pouze ve velikostech určených pro dospělé
spotřebitele.
7.
Reklamy tabákových výrobků nesmí tvrdit, že užití tabákových výrobků podporuje a rozšiřuje
sexuální, podnikatelské nebo sportovní úspěchy.
8.
Reklamy tabákových výrobků nesmi tvrdit, že užívání tabákových výrobků je nápomocný
prostředek pro relaxaci nebo koncentraci.
9.
Přímá propagace tabákových výrobků a jiná podpora prodeje musí být zaměřena pouze na dospělé.
V reklamních tabákových soutěžích musí soutěžit pouze dospělí spotřebitelé.
10.
Reklama tabákových výrobků musí obsahovat označení stanovená příslušnými zákony.
11.
Za odporující Kodexu bude považována také každá taková reklama, která porušuje jakékoliv
zákonné ustanovení o regulaci reklamy na tabákové výrobky.

Kapitola V
REKLAMA NA LÉKY
(humánní léčivé přípravky a zdravotnické prostředky)
1.
V reklamě na léky se musí objevovat pouze léčivé přípravky a prostředky, které jsou na území
České republiky registrovány, či řádným postupem schváleny.
2.
Reklama na léky musí být zaměřena pouze na léčivé přípravky a vybrané prostředky zdravotnické
techniky, které jsou přístupné volnému prodeji.
3.
V reklamě na léky nesmí být obsažena reklama léčivých prostředků obsahujících omamné nebo
psychotropní látky.
4.
Reklama nesmí obsahovat údaje vedoucí k mylnému hodnocení vlastního zdravotního stavu nebo

dojmu, že pouhým užíváním léčivého přípravku nebo prostředku zdravotnické techniky lze ovlivnit
zdravotní stav spotřebitele.
5.
Reklama nesmí obsahovat údaje o neškodnosti léčivého přípravku, a to pouze na základě jeho
přírodního původu.
6.
Reklama musí obsahovat název léčivého přípravku nebo prostředku zdravotnické techniky,
informaci pro jeho správné používání, výzvu k přečtení příbalové informace a instrukce na obalech
léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky.
7.
V reklamě nesmí vystupovat osoby, které vzhledem ke svým funkcím či pracovnímu zaměření
mohou ovlivnit spotřebu léčivých přípravků nebo prostředků zdravotnické techniky.
8.
Za odporující Kodexu bude považována také každá taková reklama, která porušuje jakékoliv
zákonné ustanovení o regulaci reklamy na humánní léčivé přípravky a zdravotnické prostředky.

Kapitola VI
IDENTIFIKACE INZERÁTŮ TIŠTĚNÝCH VE STYLU REDAKČNÍHO MATERIÁLU
1.
Všechny osoby zapojené do vyhotovení či publikace inzerátu mají za povinnost zajistit, aby
kdokoliv se na inzerát podívá, okamžitě a bez podrobného čtení viděl, že jde o inzerát a nikoliv o
redakční materiál.
2.
V případě, že je prostor poskytovaný za úplatu vytištěn ve stejném stylu jako redakční materiály, ať
již jsou tyto inzeráty placeny jedním nebo více inzerenty, je nutné takto zpracovaný inzerát zřetelně
označit, že jde o inzerát, např. slovem inzerce, placená inzerce.
3.
Jakožto obecné pravidlo platí, že v případě, kdy inzerát nebo řada inzerátů, zaplacených jednou a
toutéž organizací nebo organizacemi pod stejným vedením, přesahuje rozsah jedné strany, je nutno,
aby slovo INZERÁT bylo vytištěno v záhlaví každé strany, a to takovým způsobem, aby je čtenář
nemohl přehlédnout. Obdobně platí, že příloha zaplacená zcela inzerentem či inzerenty, musí být
běžně uvedena slovy INZERTNÍ PŘÍLOHA, vytištěnými tučnými písmeny a každá strana této
přílohy musí mít v hlavičce uvedena slova INZERÁT – REKLAMA nebo INZERTNÍ PŘÍLOHA.
4.
Vzhledem k tomu, že žádný návod nemůže pokrýt každý možný případ, nemusí být vždy
postačující pouze se řídit literou výše uvedených zásad. Kromě toho může být někdy nezbytné
každý inzerát znova prohlédnout a zkontrolovat, zda je jasně rozlišitelný od redakčního materiálu v
publikaci, ve které se objevuje. Pokud by tomu tak nebylo, je nutno přijmout opatření, aby
dostatečná rozlišitelnost byla zajištěna.

Kapitola VII
REKLAMA NA ZÁSILKOVÝ PRODEJ
1.
Pro účely této části Kodexu termín reklama na zásilkový prodej bude zahrnovat veškeré reklamy a
inzeráty, kromě výslovně níže uvedených, ve kterých je uvedena přímo či nepřímo nabídka odeslání
zboží či doručení zboží kupujícímu po přijetí písemné objednávky, doprovázené částečnou nebo
úplnou platbou s tím, že spotřebitel nemusí navštívit žádnou maloobchodní prodejnu a zboží před
nákupem prohlédnout. Pravidla v následujících odstavcích platí pro veškeré reklamy na zásilkový
prodej, včetně těch podaných inzerenty, kteří se rovněž zabývají běžným maloobchodním prodejem.
2.
Reklamy na zásilkové služby musí vyhovovat všem zásadám uvedeným v Kodexu, a navíc
požadavkům uvedeným v bodech 3. až 5. níže.
3.
Povinnosti inzerentů v reklamě na zásilkové služby
3.1
V základním inzerátu (adresné nabídce, mailingu) musí být uvedeno jméno či název inzerenta spolu
se skutečnou adresou sídla a (pokud je jiné) kontaktního místa pro styk se zákazníkem, na kterém
může být inzerent kontaktován, nikoliv pouze P. O. BOX nebo jen telefonní číslo. V případě, že
inzerát zahrnuje kupón, musí být uvedeno jméno či název a úplná kontaktní adresa inzerenta s
uvedením ulice rovněž na kupónu.
3.2
Jméno či název inzerenta musí být v adrese uvedené v inzerátu zobrazeno výrazně.
3.3
Musí být učiněna dostatečná opatření k tomu, aby na dané adrese byly případné dotazy
zodpovězeny odpovědnou osobou.
3.4
Kromě případu popsaného v bodě 3.4.1 níže na této adrese musí být k dispozici vzorky
inzerovaného zboží tak, aby si je kdokoliv mohl prohlédnout.

3.4.1
Jde-li o zboží na míru či na zakázku, či tam, kde je inzerentem řečeno, „že výrobu nezahájí do doby,
než se o nabízené předměty projeví dostatečný veřejný zájem“ (v tomto případě tato skutečnost
musí být v daném inzerátu jasné vyjádřena), musí být namísto vzorků předmětů, které mají být
dodány, dány k dispozici modely nebo příklady obdobné práce.
3.5
Inzerent musí být přípraven splnit všechny objednávky podané v důsledku reklamy na zásilkovou
službu, a to buď okamžitě po obdržení, nebo během období, které je uvedeno v reklamě. Pokud to

není možné, musí o tom neprodleně, nejdéle do 45 dnů od objednání, informovat objednatele.
4.
Shodnost zboží s popisem a vzorkem a s příslušnými normami.
4.1
Veškeré zboží, zaslané jako reakce na objednávky, které inzerent obdrží v důsledku reklamy na
zásilkový prodej, musí vyhovovat jak jeho popisu v příslušném inzerátu, tak veškerým vzorkům,
které byly vydavateli pro inzerát poskytnuty. Náhradní zboží může být dodáno pouze s výslovným
souhlasem osoby, která si objednala zboží, které mají nahrazovat.
5.
Zboží nepřijatelné v reklamě na zásilkovou službu.
5.1
Kouzla pro štěstí, maskoti či jiné zboží snažící se zneužívat pověrčivosti.
Kapitola VIII
REKLAMA ZASÍLANÁ SMS, MMS
Reklama může být zasílána formou SMS a MMS, dokud adresát nevyjádří svůj nesouhlas s tím, aby
mu taková reklama byla zasílána. Reklama, využívající identifikaci polohy adresáta, smí být
zasílána jen s jeho předchozím výslovným souhlasem.
Kapitola IX
REKLAMA NA LOTERIE A JINÉ PODOBNÉ HRY
1.
Reklama na loterie a jiné podobné hry musí být společensky odpovědná a nesmí vybízet
k nadměrnému sázení.
2.
Propagace sázení nesmí být cílena na osoby mladší 18 let obsahem ani kontextem, ve kterém se
objevují, nesmí vybízet k účasti na takovému sázení, které by mohlo být nelegální, společensky
škodlivé, neodpovědné nebo by mohlo způsobit jejím účastníkům právní či společenskou újmu.
3.
Reklama loterií a jiných podobných her nesmí být umístěna v médiích určených především pro
nezletilé, ve školách a jiných veřejných zařízeních, která jsou určena především nezletilým, či
v těsné blízkosti takových zařízení.
4.
Žádná osoba vystupující v reklamě na loterie a jiné podobné hry nesmí vypadat jako osoba mladší
25 let a fakticky musí být starší 25 let.
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Sociální reklama
Shlédli jsme sociální reklamy, jež se týkaly rozvojových témat tisíciletí. Zpracujte následující úkoly
do sešitu (kromě 8. úkolu).
1) Co jsou to rozvojové cíle tisíciletí?
2) Vyjmenujte všechny oblasti rozvojových cílů tisíciletí.
3) Co je to sociální reklama?
4) Kdy vznikla první sociální reklama a na jaké téma / problém upozorňovala? Jak vypadala?
Popište ji.
5) Vyberte si a popište stručně tři sociální reklamy, které jsme shlédli a které Vás něčím zaujaly?
Jakého tématu se týkaly a jak v nich dané téma bylo zpracováno?
6) Souhlasíte s tím, jak téma bylo podáno nebo byste ho zpracovali jinak? Jak? (Úkol zpracujte pro
každou ze tří vámi zvolených reklam).
7) Jaké potřeby sociální reklama oslovuje? Uveďte je buď na základě Vámi vybraných reklam nebo
zevšeobecněte na všechny sociální reklamy.
8) Doplňte do následující tabulky rozdíly mezi sociální a běžnou komerční reklamou.

Komerční reklama

Sociální reklama

Hlavní důrazy (jakým způsobem oslovuje):

Hlavní důrazy (jakým způsobem oslovuje):

Charakter potřeb, které oslovuje:

Charakter potřeb, které oslovuje:

Hlavní zájem reklamy:

Hlavní zájem reklamy:

Místa, kde se s reklamou tohoto typu
můžeme setkat:

Místa, kde se s reklamou tohoto typu
můžeme setkat:

Další rozdíly:

Další rozdíly:
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Hloubkový rozbor reklamy – přípravná část
Maslowova teorie potřeb bývá rozpracována různými způsoby. Tento příklad vychází z
osmistupňového pyramidálního uspořádání.
Úkoly:
1) Přiřaďte k jednotlivým stupňům níže uvedené zobecněné charakteristiky dané skupiny
potřeb.
2) K obecným charakteristikám uveďte vždy dva velmi konkrétní příklady.
potřeba uznání
fyziologické potřeby
potřeba lásky a sounáležitosti
sebe/transcendence

potřeba bezpečí a jistoty
poznávací potřeby
potřeba sebeaktualizace (seberealizace)
estetické potřeby

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

…....................................

Hloubkový rozbor reklamy – samostatná část
Takové uspořádání potřeb bývá nezřídka zpochybňováno... (několik otázek)
1) Do jaké míry pyramida odráží hodnoty určité společnosti? Můžeme říci, že „co vyšší
potřeba, to vyšší hodnota ve společnosti“?
2) Můžeme totéž pyramidální uspořádání potřeb také aplikovat na společnosti, které tolik
neprotěžují individualitu a její svobodu, ale vidí větší hodnotu v kolektivním cítění?
3) Jak by vypadalo pyramidální uspořádání potřeb u Asiatů (např.
Kambodžanů, …)? Srovnejte ho s „tradičním Maslowovým“ uspořádáním.

Vietnamců,

4) Jak je to s člověkem, který nenaplňuje vyšší úrovně potřeb (ať už chce ale nemůže, nebo
ani o to neusiluje)?
5) Můžeme říci, že sexuální potřeby jsou pouze fyziologické potřeby? Kam by se ještě daly
řadit?
6) Najděte další potřeby, které je možné nalézt v různých úrovních, ne-li ve všech. (Zde
samozřejmě bude záležet na úhlu pohledu.)

Reklama a potřeby (příklad komerční nebo sociální reklamy)
Reklama se snaží upoutat pozornost potenciálního zákazníka a přesvědčit ho, že nabízený produkt
je hoden nejen pozornosti, ale i nákupu.
Úkol k předložené reklamě (nebo Vámi zvolené a připravené reklamě):
1) Jaký produkt nabízí?
2) Jaké potřeby oslovuje (viz níže uvedený seznam potřeb, popř. další potřeby)?
3) Kdo patří k cílové skupině reklamy?
4) Jakým způsobem reklama komunikuje? Co patří k jejím klíčovým „přesvědčovacím“
prvkům (slova, tvary, lidé, pohyby, barvy, umístění reklamy, ….)?
5) Na základě ukázek a následného srovnání komerční a sociální reklamy, charakterizujte
stěžejní potřeby, jež jsou obvykle oslovovány sociální reklamou.

Příklady k jednotlivým okruhům potřeb
Fyziologické potřeby
– potřeba dýchání, potřeba regulace tělesné teploty (odívání), potřeba tělesné integrity,
– potřeba vody, potřeba spánku, potřeba přijímaní potravy, potřeba vylučování a vyměšování,
– potřeba fyzické aktivity a odpočinku,
– potřeba rozmnožování,
– potřeba přístřeší,
– ...
Potřeba bezpečí a jistoty
– jistota zaměstnání a zajištění majetku, jistota příjmu a přístupu ke zdrojům,
– fyzická bezpečnost – ochrana před násilím a agresí,
– morální a fyziologická jistota,
– jistota rodiny, jistota zdraví,
– potřeba řádu, zákonu, stability, hranic, rutiny, familiárnosti (obeznámenosti),
– ...
Potřeba lásky a sounáležitosti (sociální potřeby)
– potřeba citových vztahů (potřeba dávat a přijímat lásku, náklonnost, důvěru, přijetí),
– potřeba přátelství, partnerských vztahů,
– potřeba mít rodinu,
– potřeba kolegiality v pracovním životě,
– potřeba sexuální intimity,
– potřeba pocitu sounáležitosti a toho, že je člověk součást (určité sociální skupiny),
– ...
Potřeba uznání
– potřeba statusu, zodpovědnosti, kompetentnosti, reputace, úspěchu,
– potřeba sebeúcty, hrdosti, sebevědomí, respektu (ostatních i vůči ostatním),
– potřeba individuality,
– ...
Poznávací potřeby
– potřeba vědomostí a porozumění, zvědavosti, bádání (zkoumání), významu (smyslu),
předvídatelnosti,
– potřeba sebeuvědomění,
– …
Estetické potřeby
– potřeba krásy (v umění, v přírodě, ...), rovnováhy (symetrie) a formy (řádu),
– …

Potřeba sebeaktualizace (seberealizace)
– instinktivní potřeba naplnit své schopnosti a snaha být nejlepším, jakým jen člověk může
být,
– potřeba osobního růstu, sebenaplnění,
– potřeba, aby člověk dokázal přijímat okolnosti života (včetně sebe sama) namísto toho, aby
je odmítal nebo se jim vyhýbal,
– potřeba spontánnosti v tvorbě myšlenek a činů,
– potřeba tvořivosti,
– potřeba zájmu o řešení problémů, často i o řešení problémů jiných lidí. Řešení těchto
problémů hraje v životě často klíčovou roli = potřeba sebe/transcendence,
– potřeba citu pro blízkost jiných lidí,
– potřeba vážit si života,
– potřeba vnitřní etiky, která je nezávislá na vnější autoritě,
– potřeba posuzování jiných lidi bez předsudků, způsobem, který je možné považovat za
objektivní,
– potřeba morality a zážitku smyslu a vnitřního potenciálu,
– ...
Sebe/transcendence
– potřeba pomáhat druhým k sebeaktualizaci,
– ...
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Absolutní a komparativní výhoda
- pracovní příklad k tématu specializace V blíže neurčeném malém českém městě podnikají Marek a Luboš v oblasti pohostinství. Oba mají
malé bistro, každý na druhém konci městečka. Oba vyrábí pro svoji provozovnu pizzy a saláty,
které chtějí mít čerstvé. Ostatní dovážejí.
Marek a Luboš po nějaké době zjistili, že spolupráce by se jim vyplatila, proto se dohodli na
specializaci, která bude založena na výhodách obou. Také se počítá s tím, že jim specializace zvýší
výnosy z prodávaného pokrmu.
Spočítejte následující modelové příklady.
Specializace založená na absolutní výhodě
(situace na začátku roku 2012)
Úkoly:
1) Znázorněte absolutní výhodu.
2) Spočítejte, jak se změní produktivita obou podnikatelských subjektů, pokud se shodnou na
dělbě práce založené na absolutní výhodě. Doplňte do tabulek chybějící údaje.
3) O kolik se navýší celková produktivita obou podnikatelských subjektů po specializaci?
…...................................................
Situace před specializací:
Podnikatelský subjekt
Marek
Luboš

Výkonnost

Pracovní doba

10 pizz/ 1 hod.

3 hod.

… pizz

6 salátů / 1 hod.

5 hod.

… salátů

6 pizz / 1 hod.

3 hod.

… pizz

10 salátů / 1 hod.

5 hod.

… salátů
…. pizz
…. salátů

Celkem
Situace po specializaci:
Podnikatelský subjekt
Marek
Luboš

Produktivita

Výkonnost

Pracovní doba

Produktivita

… pizz/ 1 hod.

… pizz

… salátů / 1 hod.

… salátů

… pizz / 1 hod.

… pizz

… salátů / 1 hod.

… salátů

Celkem

…. pizz
…. salátů

Specializace založená na komparativní výhodě
(situace na konci roku 2012)
Úkoly:
1) Znázorněte komparativní výhodu.
2) Spočítejte, jak se změní produktivita obou podnikatelských subjektů, pokud se shodnou na
dělbě práce založené na komparativní výhodě. Doplňte do tabulek chybějící údaje.
3) O kolik se navýší celková produktivita obou podnikatelských subjektů po specializaci?
…...................................................
Situace před specializací:
Podnikatelský subjekt
Marek
Luboš

Výkonnost

Pracovní doba

8 pizz/ 1 hod.

3 hod.

… pizz

6 salátů / 1 hod.

5 hod.

… salátů

10 pizz / 1 hod.

3 hod.

… pizz

10 salátů / 1 hod.

5 hod.

… salátů
…. pizz
…. salátů

Celkem
Situace po specializaci:
Podnikatelský subjekt
Marek
Luboš

Produktivita

Výkonnost

Pracovní doba

Produktivita

… pizz/ 1 hod.

… pizz

… salátů / 1 hod.

… salátů

… pizz / 1 hod.

… pizz

… salátů / 1 hod.

… salátů

Celkem

…. pizz
…. salátů

Doplňující otázky:
Za jakých podmínek je možné, aby podnikání obou subjektů bylo založeno na jedné či vícero
výhod některé ze zapojených stran? Uveďte alespoň tři podmínky:
1)
2)
3)
V jakém případě by to možné nebylo? Uveďte alespoň tři faktory:
1)
2)
3)
Dohodli by se oba podnikatelské subjekty na specializaci i v případě, že by se nejednalo o
pizzy a saláty, ale o:
a) pizzy a obložené sendviče?
b) pizzy a domácí ovocné koláče?
V jakém případě ano a proč? V jakém případě nikoliv a proč?
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Hranice produkčních možností
- navazující pracovní příklad Nakreslete graf znázorňující produkční možnosti Marka na konci roku 2012 (tedy ještě před tím,
než začal opět spolupracovat s Lubošem).

Úkoly:
Marek si v rámci dlouhodobého sledování efektivity prochází jednotlivé dny a sleduje, kolik v dané
dny skutečně vyrobil a kolik skutečně prodal a jaký byl zisk. V rámci produktivity zjistil následující
odchylky (jednotlivé situace zaneste do grafu produkčních možností pod daným číslem):
1) 19. 11. Přerušení dodávky elektřiny na 2 hod. v takzvaném levném pásmu Nebylo možné v
tu dobu vyrábět pizzy. Místo nich se Marek věnoval výrobě salátů. Po obnovení dodávky
elektřiny se výrobě pizz věnoval už jen hodinu, protože poté byla cena elektřiny opět vyšší.
(1)
2) 25. 11. Marek se necítil příliš dobře. Pracoval mnohem pomaleji než obvykle. V daný den
vyrobil celkem 25 salátů a 17 pizz. (2)
3) 30. 11. Marek měl již hotové všechny pizzy. Pak ale zjistil, že se opozdí dodávka okurek na
saláty o 3 hodiny oproti plánovanému času. Marek nejprve trávil hodinu hledáním
náhradního řešení neočekávané situace, ale potom se místo toho věnoval výrobě pizz. Poté
se ihned pustil do výroby salátů. (3)

4) 2. 12. Marek sledoval nárazový, nicméně přetrvávající, trend stoupající preference pizz a
klesající poptávku po salátech, proto se rozhodl zvýšit výrobu pizz o 40%. Výrobu salátů
snížil o 30%. Začal s tím v tento den, ale po 10 dnech se opět vrátil k původnímu rozvržení
produkce. (4)
5) 15. 12. Vzhledem k sněhové kalamitě se Marek dostal do práce o 2 hodiny později. Během
dlouhému vyčkávání v autě si spočítal, že v ten den se bude věnovat 2 hodiny výrobě pizz a
zbytek času výrobě salátů. (5)
6) 18. 12. Markovi přijel na návštěvu kamarád, který mu rád vypomohl. Nebyl příliš zručný a
také v daný den ukončili výrobu dříve, aby si mohli více popovídat. V daný den vyrobili 39
pizz a 17 salátů. (6)

Nakreslete další graf, který bude znázorňovat produkční možnosti po realizaci investice, pro kterou
se Marek po roce rozhodl, protože zjistil, že jeho nabídka je mnohem nižší než skutečné poptávané
množství (začal dodávat do místní restaurace některé ze svých produktů). K nabídce Luboše, že
budou spolupracovat nakonec nepřistoupil.
Produktivita po investici (při zachování stávající pracovní doby):
Přestavba pece – navýšení produktivity o 1/4 z původního počtu pizz.
Nákup automatického kráječe na určitý typ zeleniny – navýšení produktivity o 10 salátů za den.

Úkoly:
1) O kolik kusů pizz a salátů se zvýší Markova produktivita při zachování stávající pracovní
doby?
2) Marek zjistil, že navzdory větší produktivitě a očekávanému většímu odbytu obou produktů,
se skutečná poptávka začala vyvíjet odlišným trendem. Marek si není zcela jist, jestli má
změnit časové rozvržení své práce.
Doporučte mu změnu či zachování stávající pracovní doby, když víte, že poptávané
množství po salátech překračuje jeho stávající produkci o 30% a po pizzách klesla v
porovnání s jeho stávající produkcí o 20%. Kromě toho také víte, že se Marek stále chce
pohybovat na hranicích svých produkčních možností.
3) Můžete Markovi doporučit také jiné nástroje, jež vedou k zefektivnění jeho práce a navýšení
jeho výnosů z prodaných pokrmů? Vyjmenujte alespoň tři z těchto nástrojů:
1)
2)
3)
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Nabídka a poptávka
- navazující příklad Výchozí situace:
Cena za 1 ks pizzy (Ø 50 cm)
„Four seasons“ (v Kč)

Poptávka (v ks/týden)

Nabídka (v ks/týden)

170

20

170

160

40

150

130

90

130

120

110

110

100

140

70

90

150

50

Cena za 1 porci salátu (200 g)
„Alá Greko“ (v Kč)

Poptávka (v ks/týden)

Nabídka (v ks/týden)

160

20

170

150

30

130

130

60

110

110

90

90

90

120

40

70

150

10

Úkoly:
1) V tabulkách zvýrazněte částku, která představu rovnovážnou cenu rovnovážnou.
2) Ke každé tabulce vypracujte graf. Na osu y zanášejte ceny (P), na osu x množství (Q),
poptávané i nabízené.
3) Do obou grafů znázorněte bod rovnovážné ceny (E1).
4) Bod rovnovážné ceny spojte čárkovanou čarou jednak s osou y (k hodnotě doplňte výši
formou P1 = …) a jednak s osou x (k hodnotě doplňte příslušné množství formou Q1 = ... ).
Do příslušného grafu zaneste hodnoty pro následující situace:
1) V létě klesla poptávka po pizze „Four seasons“ o 20%.
Znázorněte:
- nově vzniklou poptávkovou křivku (D2),
- nově vzniklý bod rovnovážné ceny (E2),
- výši nově vzniklé rovnovážné ceny na ose y (P2 = … , hodnotu spojte čárkovanou přímkou
s bodem E2 v grafu),
- pokles („rovnovážného“) poptávaného množství na ose x (Q2).

2) Za těchto okolností zároveň došlo k navýšení poptávky po salátech „Alá Greko“
o 10%.
Znázorněte:
- nově vzniklou poptávkovou křivku (D2),
- nově vzniklý bod rovnovážné ceny (E2),
- výši nově vzniklé rovnovážné ceny na ose y (P 2 = ... , hodnotu spojte čárkovanou přímkou
s bodem E2 v grafu),
- navýšení („rovnovážného“) poptávaného množství na ose x (Q2).
3) Po několika měsících dochází k výraznému zdražení pohonných hmot a s tím také
ke navýšení nákladů spojených s dopravou nutných surovin. Marek proto zvýšil cenu
daného druhu pizzy o 30% (při zachování nabízeného množství).
Znázorněte:
- nově vzniklou křivku nabídky (S3).
4) Taktéž navýšil cenu námi sledovaného salátu o 30% (při zachování nabízeného
množství).
Znázorněte:
- nově vzniklou křivku nabídky (S3).
5) Na zvýšení cen zareagovala strana poptávky velmi pružně. Projevilo se to u salátů
poklesem stávajícího poptávaného množství o 20% (tj. Q 2 – 20%), a u pizz poklesem
o 10% (tj. Q2 – 10%).
Znázorněte u obou grafů:
- nově vzniklou poptávkovou křivku (D3),
- nově vzniklý bod rovnovážné ceny (E3),
- výši nově vzniklé rovnovážné ceny na ose y (P3 = … , hodnotu spojte čárkovanou přímkou
s bodem E3 v grafu),
- pokles (rovnovážného) poptávaného množství na ose x (Q3).
Do grafů zaneste následující situace (pod danými písmeny):
(a) Nabídka 20 ks pizz za 160 Kč.
(b) Nabídka 70 ks pizz za 160 Kč.
(c) Poptávka po 170 ks pizz po 100 Kč.
(d) Poptávka po 80 ks pizz po 100 Kč.
(e) Nabídka 100 porcí salátu za 130 Kč.
(f) Poptávka po 100 porcích salátu za 90 Kč.
V jakém případě se jedná o přebytek nabízených produktů a v jakém o nedostatek poptávaného
množství produktů? Doplňte do grafů – k písmenům doplňte N (jako nedostatek), popř. P (jako
přebytek).
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Komplexní úkol k nabídce a poptávce
- varianta Bachelier Módní salón „Ingénuité“ se mj. zaměřuje na navrhování a šití originálních večerních a
společenských oděvů. V našich příkladech se zaměříme na jejich oblek typu „Bachelier“ a šaty typu
„Soirée“.
Salón sídlí v Brně a zde má také svoji prodejnu. Následující tabulka zpřehledňuje analýzu, která
dokládá, že poptávka a nabídka za určitou cenu a určité množství jsou následující:
Cena za 1 ks
obleku
„Bachelier“
(v Kč)

Nabídka

Poptávka

Nabídka

v Brně (v ks za období jednoho
kalendářního měsíce)

Cena za 1 ks šatů
„Soirée“
(v Kč)

Poptávka

v Brně (v ks za období jednoho
kalendářního měsíce)

7.000

200

30

3.500

300

90

6.800

180

70

3.200

260

140

6.500

160

110

3.000

210

170

6.300

130

160

2.700

130

220

6.000

80

200

2.500

50

280

5.700

20

250

2.000

10

310

Jelikož se salónu dařilo a chtěl se ještě více prosadit, přesídlil do Prahy. V Praze se počítalo s tím,
že bude i větší poptávka po luxusních oděvech. Také se počítalo s tím, že se v Praze zvednou
provozní náklady (elektřina, nájem, voda, …) a mzdové náklady. Proto se salón rozhodl zvýšit cenu
svých výrobků. Jelikož se nejednalo o novou investici a nabízené množství se nezvětšilo, zvýšily se
jen stávající ceny (vzhledem ke stávajícímu množství), a to o 20% u šatů typu „Soirée“ a o 30% u
obleku typu „Bachelier“. Nicméně i přesto poptávka vzrostla, a to u obleku „Bachelier“ o 20% (ve
srovnání s poptávkou v Brně) a u šatů „Soirée“ o 40% (ve srovnání s poptávkou v Brně).
Nakreslete jeden graf (pro zakroužkovaný oděv), který bude mít řádně popsán všechny osy a křivky
a znázorněte všechna níže uvedená zjištění.
„Bachelier“ (oblek)

/

„Soirée“ (šaty)

a) pro situaci v Brně – křivka nabídky (S1) a poptávky (D1) a rovnovážný bod (E1) s příslušnou
cenou (P1) a množstvím (Q1)
b) pro situaci v Praze (do téhož grafu) – křivka nabídky (S2) a poptávky (D2) po navýšení ceny a po
změně poptávaného množství; znovu znázorněte rovnovážný bod (E2) s příslušnou cenou (P2) a
množstvím (Q2)
Doplňující otázky (zodpovězte zde):
1) Kolik je P1?

…..........................

Kolik je P2?

…..........................

2) Kolik je Q1?

…..........................

Kolik je Q2?

…..........................

3) Jedná se o přebytek či nedostatek Vašeho oděvu?
Nabídka 90 ks za 6.500 Kč:

…..........................

Poptávka po 200 ks za 6.300 Kč: …..........................
Jelikož poptávka vzrostla a salón potřeboval rozšířit své výrobní zázemí, oslovil další profesionální
švadleny a krejčí. Všechny z nich si majitel salónu vzal na zkušební dobu (2 týdnů), aby se na
základě odvedené práce (kterou také zaplatí) mohl rozhodnout pro dva z nich. U všech se
předpokládá, že dokáží ušít oba kusy oděvu a že se bude jednat o spolupráci dvou, proto bylo
časové rozvržení následující:
Dvojice

Výkonnost (ks / hod.)

Pracovní doba
(na osobu za den)

1 šaty a polovina
dalšího ks šatů

4 hodiny

1 oblek

4 hodiny

Celková produktivita za
den (ks)

…..........................

Marie a Libor
…..........................
Dvojice

Výkonnost (ks / hod.)

Pracovní doba
(na osobu za den)

1 šaty

4 hodiny

Lydie a Mikuláš

Dvojice

…..........................
1 oblek a polovina
dalšího ks obleku

4 hodiny

Výkonnost (ks / hod.)

Pracovní doba
(na osobu za den)

1 šaty

4 hodiny

…..........................

Andrea a Zbyšek

Dvojice

Celková produktivita za
den (ks)

Celková produktivita za
den (ks)

…..........................
1 oblek a polovina
dalšího ks obleku

4 hodiny

Výkonnost (ks / hod.)

Pracovní doba
(na osobu za den)

2 ks šatů

4 hodiny

…..........................
Celková produktivita za
den (ks)

…..........................
Zita a Aleš
2 obleky

4 hodiny
…..........................

Následující úkoly zpracujte jen pro zakroužkované dvojice.
Marie a Libor / Lydie a Mikuláš

Andrea a Zbyšek / Zita a Aleš

K určeným dvojicím doplňte celkovou denní produktivitu (do tabulek).
Dané dvě dvojice se rozhodly spolupracovat, proto se rozhodly pro specializaci. Na jakém druhu
výhody bude specializace založena? ….............................................
Jaká byla celková produktivita (tedy obou dvojic) před specializací?
Celkem obleků / den:

….............................................

Celkem šatů / den:

….............................................

A po specializaci?
Celkem obleků / den:

….............................................

Celkem šatů / den:

….............................................

Následující úkoly zpracujte pro zakroužkovanou dvojici.
Marie a Libor

/

Andrea a Zbyšek

Znázorněte graficky produkční možnosti určené dvojice (před specializací) a označte, co míníme
hranicí produkčních možností. Vycházejte ze skutečnosti, že maximální pracovní doba je 8 hodin a
že se jedná o produkci před specializací.
Marie a Libor:
Zaneste do grafu následující situace (pod daným písmenem):
(a) Jeden z dvojice zaspal a proto ten den ušili jen 1/2 maximálního možného množství obleků a 1/3
maximálního možného množství šatů.
(b) Nedošla včas objednaná látka a proto dvojice ušila více šatů, a to o 2 ks, a méně obleků, a to o
3/4 běžného množství.
(c) Jelikož dvojice již po dvou týdnech získala více zkušenosti a zručnosti, ušila za den celkem 9
šatů a 3 obleky.

Komplexní úkol k nabídce a poptávce
- varianta Soirée Módní salón „Ingénuité“ se mj. zaměřuje na navrhování a šití originálních večerních a
společenských oděvů. V našich příkladech se zaměříme na jejich oblek typu „Bachelier“ a šaty typu
„Soirée“.
Salón sídlí v Brně a zde má také svoji prodejnu. Následující tabulka zpřehledňuje analýzu, která
dokládá, že poptávka a nabídka za určitou cenu a určité množství jsou následující:
Cena za 1 ks
obleku
„Bachelier“
(v Kč)

Nabídka

Poptávka

Nabídka

v Brně (v ks za období jednoho
kalendářního měsíce)

Cena za 1 ks šatů
„Soirée“
(v Kč)

Poptávka

v Brně (v ks za období jednoho
kalendářního měsíce)

7.000

200

30

3.500

300

90

6.800

180

70

3.200

260

140

6.500

160

110

3.000

210

170

6.300

130

160

2.700

130

220

6.000

80

200

2.500

50

280

5.700

20

250

2.000

10

310

Jelikož se salónu dařilo a chtěl se ještě více prosadit, přesídlil do Prahy. V Praze se počítalo s tím,
že bude i větší poptávka po luxusních oděvech. Také se počítalo s tím, že se v Praze zvednou
provozní náklady (elektřina, nájem, voda, …) a mzdové náklady. Proto se salón rozhodl zvýšit cenu
svých výrobků. Jelikož se nejednalo o novou investici a nabízené množství se nezvětšilo, zvýšily se
jen stávající ceny (vzhledem ke stávajícímu množství), a to o 20% u šatů typu „Soirée“ a o 30% u
obleku typu „Bachelier“. Nicméně i přesto poptávka vzrostla, a to u obleku „Bachelier“ o 20% (ve
srovnání s poptávkou v Brně) a u šatů „Soirée“ o 40% (ve srovnání s poptávkou v Brně).
Nakreslete jeden graf (pro zakroužkovaný oděv), který bude mít řádně popsán všechny osy a křivky
a znázorněte všechna níže uvedená zjištění.
„Bachelier“ (oblek)

/

„Soirée“ (šaty)

a) pro situaci v Brně – křivka nabídky (S1) a poptávky (D1) a rovnovážný bod (E1) s příslušnou
cenou (P1) a množstvím (Q1)
b) pro situaci v Praze (do téhož grafu) – křivka nabídky (S2) a poptávky (D2) po navýšení ceny a po
změně poptávaného množství; znovu znázorněte rovnovážný bod (E2) s příslušnou cenou (P2) a
množstvím (Q2)
Doplňující otázky (zodpovězte zde):
4) Kolik je P1?

…..........................

Kolik je P2?

…..........................

5) Kolik je Q1?

…..........................

Kolik je Q2?

…..........................

6) Jedná se o přebytek či nedostatek Vašeho oděvu?
Nabídka 210 ks po 2.500 Kč: …..........................
Poptávka po 200 ks za 2.700 Kč: …..........................
Jelikož poptávka vzrostla a salón potřeboval rozšířit své výrobní zázemí, oslovil další profesionální
švadleny a krejčí. Všechny z nich si majitel salónu vzal na zkušební dobu (2 týdnů), aby se na
základě odvedené práce (kterou také zaplatí) mohl rozhodnout pro dva z nich. U všech se
předpokládá, že dokáží ušít oba kusy oděvu a že se bude jednat o spolupráci dvou, proto bylo
časové rozvržení následující:
Dvojice

Výkonnost (ks / hod.)

Pracovní doba
(na osobu za den)

1 šaty a polovina
dalšího ks šatů

4 hodiny

1 oblek

4 hodiny

Celková produktivita za
den (ks)

…..........................

Marie a Libor
…..........................
Dvojice

Výkonnost (ks / hod.)

Pracovní doba
(na osobu za den)

1 šaty

4 hodiny

Lydie a Mikuláš

Dvojice

…..........................
1 oblek a polovina
dalšího ks obleku

4 hodiny

Výkonnost (ks / hod.)

Pracovní doba
(na osobu za den)

1 šaty

4 hodiny

…..........................

Andrea a Zbyšek

Dvojice

Celková produktivita za
den (ks)

Celková produktivita za
den (ks)

…..........................
1 oblek a polovina
dalšího ks obleku

4 hodiny

Výkonnost (ks / hod.)

Pracovní doba
(na osobu za den)

2 ks šatů

4 hodiny

…..........................
Celková produktivita za
den (ks)

…..........................
Zita a Aleš
2 obleky

4 hodiny
…..........................

Následující úkoly zpracujte jen pro zakroužkované dvojice.
Marie a Libor / Lydie a Mikuláš

Andrea a Zbyšek / Zita a Aleš

K určeným dvojicím doplňte celkovou denní produktivitu (do tabulek).
Dané dvě dvojice se rozhodly spolupracovat, proto se rozhodly pro specializaci. Na jakém druhu
výhody bude specializace založena? ….............................................
Jaká byla celková produktivita (tedy obou dvojic) před specializací?
Celkem obleků / den:

….............................................

Celkem šatů / den:

….............................................

A po specializaci?
Celkem obleků / den:

….............................................

Celkem šatů / den:

….............................................

Následující úkoly zpracujte pro zakroužkovanou dvojici.
Marie a Libor

/

Andrea a Zbyšek

Znázorněte graficky produkční možnosti určené dvojice (před specializací) a označte, co míníme
hranicí produkčních možností. Vycházejte ze skutečnosti, že maximální pracovní doba je 8 hodin a
že se jedná o produkci před specializací.
Andrea a Zbyšek:
Zaneste do grafu následující situace (pod daným písmenem):
(a) Jeden z dvojice zaspal a proto ten den ušili jen 3/4 běžného množství obleků a 1/2 běžného
množství šatů.
(b) Nedošla včas objednaná látka a proto dvojice ušila více šatů, a to o 2 ks, a méně obleků, a to o
2/4 běžného množství.
(c) Jelikož dvojice již po dvou týdnech získala více zkušenosti a zručnosti, ušila za den celkem 7
šatů a 5 obleků.
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Nabídka a poptávka – grafické znázornění
Znázorněte do sešitu pomocí grafů a pomocí zavedených principů následující danosti:
1) Základní orientace v grafu – narýsujte a znázorněte:
– osy x,y a co se na ně nanáší,
– libovolnou poptávkovou a nabídkovou křivku,
– rovnovážný bod, rovnovážnou cenu a množství,
– oblast hodnot značící přebytek a oblast hodnot značící nedostatek.
2) Základní posuny křivek – ve stejném modelovém grafu znázorněte:
– zvýšení a snížení nabídky,
– zvýšení a snížení poptávky.
3) V dalším grafu znázorněte:
– reakci na zvýšení nabídky, tj. nižší ceny (strana nabídky) a zvýšení poptávky (kvůli ceně),
– poté pokles (kvůli nasycení) na straně poptávky.
Uveďte dva příklady produktů, jichž se zmíněné situace mohou týkat a popř. i období, kdy k daným
situacím dochází.
4) V dalším grafu znázorněte:
– reakci na snížení nabídky, tj. vyšší ceny (strana poptávky), snížení poptávky (kvůli ceně),
– poté zvýšení (kvůli nedostatku) na straně poptávky
Uveďte dva příklady produktů, jichž se zmíněné situace mohou týkat a popř. i období, kdy k daným
situacím dochází.
5) V dalších dvou grafech znázorněte:
– změnu poptávky po substitučním produktu, jestliže námi sledovaná poptávka
a) klesla
b) stoupla
– změnu poptávky po komplementárním produktu, jestliže námi sledovaná poptávka
a) klesla
b) stoupla
Uveďte dva příklady produktů, jichž se zmíněné situace mohou týkat a popř. i období, kdy k daným
situacím dochází.

6) V následujících dvou grafech znázorněte:
– změnu nabídky na straně substitutu, jestliže
a) opadl …
b) stoupl zájem námi sledovaného výrobku
– změnu nabídky na straně komplementu, jestliže
a) opadl ...
b) stoupl zájem námi sledovaného výrobku
Uveďte dva příklady produktů, jichž se zmíněné situace mohou týkat a popř. i období, kdy k daným
situacím dochází.
7) V dalších dvou grafech znázorněte:
a) dokonale elastickou poptávku
b) dokonale neelastickou poptávku
Uveďte dva příklady produktů, jichž se zmíněné situace mohou týkat a popř. i období, kdy k daným
situacím dochází.
8) V následujících dvou grafech znázorněte:
a) posun poptávky, jestliže se zvýšila či snížila cena a jedná se o poněkud neelastickou poptávku
b) posun poptávky, jestliže se zvýšila či snížila cena a jedná se o více elastickou poptávku
Uveďte dva příklady produktů, jichž se zmíněné situace mohou týkat a popř. i období, kdy k daným
situacím dochází.
9) Pro následující úkoly vždy nakreslete nový graf a znázorněte:
a) změnu poptávkové křivky při opadnutí módního zájmu spotřebitelů u oděvních výrobků
b) změnu poptávkové a nabídkové křivky, jestliže klesnou výrobcům náklady díky zavedení nové
technologie
c) změnu poptávkové a nabídkové křivky při nedostatku či přebytku sledovaného produktu
d) důsledek neúrody v nabídce
10) Na závěr vysvětlete následující zákonitosti. Ke své odpovědi připojte odkaz na příklad výše
zpracovaných grafů.
a) Důchodový efekt.
b) Substituční efekt.

Co znamená hospodařit?
Vybrané kapitoly o souvislostech hospodářského života
(Napsal Erhard Fucke.)

1. kapitola: Potřebuje člověk práci?
Každý z nás již určitě pomyslel na to, jak úžasné by to bylo, kdybychom nemuseli vůbec
pracovat. Přirozeně za předpokladu, že bychom měli dostatek peněz, které by nám zaručily
příjemný život. Pak bychom si mohli jít za vším, co nás baví a zajímá. Např. kdykoliv bychom měli
chuť na dovolenou, vydali bychom se na ni, ať už do hor či k moři. Kdo se však skutečně do
takového přání zaposlechne, zjistí, že ten, kdo si o takovém životě sní, vlastně po práci nakonec
touží. Patrně nikoliv po té práci, kterou zrovna vykonává, ale po práci, která by ho zajímala. Neříká
přeci: nechci vůbec pracovat.
Existovaly a stále existují výjimečné případy, kdy práce byla či je zakázána, jako např.
v zajateckých táborech spojenců po 2. světové válce. Nicméně i přesto se tyto tábory po krátké době
proměnily ve školy nebo dokonce i univerzity. Neexistovaly v nich sice žádné knihy, ale byli tam
lidé, kteří do tábora přišli se svými vědomostmi. Všechno jim mohli odebrat, ale jejich vědění a
schopnosti nikoliv. Ty jsou s člověkem srostlé natolik, že není možné je ukrást, jsou nezcizitelným
osobním vlastnictvím každého. Mnozí zajatci se tak stali učiteli, ačkoliv původně to byli lékaři,
inženýři nebo dokonce astronomové. Každý z nich si našel své posluchače, a někteří
z přednášejících zjistili, že se v nich skrývá učitelský talent.
V táborech se také hodně vyrábělo a kutilo, ačkoliv na velmi jednoduché úrovni, ale o to
vytrvaleji. Sice zde byl nedostatek materiálu a především nářadí, ale čeho byl dostatek, to byl čas.
Proto si mnozí vystačili i s tím nejzákladnějším vybavením. Kdo se zprvu nepřipojil k takovému
počínání, tak okusil dlouhou chvíli a nudu.1 Také se občas používá výraz „unudit se k smrti“.
V takové nudě umírá každá činnost a podnikavost člověka. Duševní síly zmalátní a jsou ochromeny,
člověk je otrávený a mrzutý a nezřídka reaguje podrážděně, byť při sebemenších příležitostech.
Nejen pro druhé začne být nepříjemný, ale začíná se hnusit i sobě samému a nedokáže již snášet ani
sám sebe. To je výstižným dokladem také toho, že pokud člověk nemá nic na práci, nemá žádné

1 Např. německé Langeweile (tj. nuda) znamená doslova „dlouhá chvíle“.

cíle, ke kterým by se musel vypracovat, a které by mohl realizovat, ztrácí sám sebe.
Jinak je tomu s výzvami, při kterých člověk musí obstát. Posilňují jeho sebevědomí a pocit vlastní
hodnoty. Nezřídka se lidé dobrovolně vystavují největším nebezpečím, aby poznali nejen svoje
hranice, ale aby také v sobě rozpoznali schopnost zvládat překážky. Člověk roste díky výzvám,
pomocí nichž se cvičí jak ve stávajících, tak v nových schopnostech. Námaha ho posilňuje a udržuje
jeho zdraví, a to nejenom po tělesné a duševní stránce, ale také po stránce duchovní. Naopak
nezdravým je člověk tehdy, je-li mu práce zapovězena. K tomu nezřídka dochází právě v současné
době, tolik poznamenané technickou revolucí. Míněna je doba, kdy se počítače domáhají hlavního a
nepostradatelného postavení, a to nejen v podnicích. Člověk pak v určitých případech jaksi zůstává
stranou.
Díky počítačům je možné na jedné straně ušetřit na pracovních místech, ale na straně druhé
vzrůstá počet nezaměstnaných. Mezi nimi jsou i tací, kteří si neosvojili žádnou jinou specifickou
schopnost či dovednost, a snadno sklouznou do skupiny tzv. dlouhodobě nezaměstnaných. Můžeme
mezi ně např. počítat lidi, kteří jsou nezaměstnaní již déle než jeden kalendářní rok. Pokud se
podíváme z blízka na život těchto lidí, narazíme na jejich velkou beznaděj. Někteří z dlouhodobě
nezaměstnaných ztrácí jakoukoliv vnitřní oporu; např. ráno již nevstávají, nehledí již na svůj
zevnějšek, marní svůj čas nicneděláním, lehce podléhají alkoholu nebo někdy dokonce i drogám. Již
ve svém životě nespatřují žádný smysl. Dosavadní sociální vazby se rozpadají, a k novým dochází
jen zřídka a většinou s lidmi v podobné situaci. Také oni nedokážou najít východisko z tohoto
začarovaného kruhu. Nevidí před sebou žádnou budoucnost, což jejich vůli ještě více oslabuje.
Společnost je již nepotřebuje, a
proto se z ní cítí vyloučeni a
odstaveni na její samotný okraj.
Nastává nebezpečí, že se jejich
osobnost

pomalu

deformuje

a

ale

jistě

stanou

se

„outsidery“2, můžeme také říci:
vyděděnci

společnosti.

Rozsah

životních zkušeností těchto lidí se
stále zužuje a jejich život se stává
čím dál jednotvárnějším. Chybí
jim jakýkoliv podnět.
2 Z anglického outsider, tj. „ten, kdo stojí mimo, vně“.

Setkáváme se zde se skutečností, která se často přehlíží: práce vytváří sociální kontakt a vazby.
Tato skutečnost určitě nestojí na prvním místě, když se práce zadává či rozděluje, ale tento vedlejší
efekt je pro osobnost pracujícího velmi důležitý. To platí také o podmínkách, kde se sociální
kontakt buduje jen velmi obtížně, např. tam, kde se dostávají do popředí emoce nebo zloba. Ale i
takové zkušenosti nám potvrzují, že stále žijeme. Člověk, kterého tyto situace potkávají, je nucen,
aby se s nimi vypořádal, aby se prosadil nebo sám sebe ovládal. Také tyto situace otevírají prostor
k procesu učení.

Úkoly:
1) Dá se výše zmíněné také vztáhnout na současnou společenskou situaci v České republice?

Uveďte příklady

(srovnání).
2) Dokážete na základě vlastního pozorování popsat změny ve společnosti, ke kterým dochází kvůli většímu počtu
nezaměstnaných? Pokud ano, uveďte pár příkladů.
3) Pokud společnost dokáže zajistit dostatek pracovních míst a každý se může realizovat, co se pak ve společnosti může
změnit? Popište.

2. kapitola: Povaha práce
Francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry, jeden z první generace poštovních letců, se nad
svojí pracovní zkušeností zamýšlel a např. srovnával svůj pracovní nástroj, tedy letadlo,
s truhlářským hoblíkem: tak, jako se letoun probojovává mraky, bouřemi a temnotou, tak se také
musí postavit truhlář proti odporu materiálu, jejž opracovává. Saint-Exupéry o tomto odporu
výstižně prohlásil, že probouzí vědomí a bystří ho. Díky tomu se člověk nemíjí se světem, ale
probouzí se pro něj, a to jak pro jeho úskalí, tak pro jeho krásu. Obojí Saint-Exupéry dokázal
mistrně vylíčit.
Nicméně ani bystrý pohled na svět není vším, co člověk prací získává. Při práci se učí poznávat i
sám sebe, své silné a slabé stránky. Slabé stránky se dají zlepšit a můžeme se díky nim vypracovat,
tedy za předpokladu, že si je dokážeme přiznat a věcně nahlédnout. Podíváme-li se na práci z tohoto
úhlu, vidíme zde její další rozměr, a to coby důležité pomocnice při procesu sebepoznávání a
sebevýchovy.
Vůle k učení, rozvoji a překonávání překážek, které se při tom objevují, je možná jednou

z nejpodstatnějších potřeb člověka, kterou chce uspokojit. Tento aspekt práce však zůstává často
skryt a je nevědomky přehlížen. Je pochopitelné, že prací uspokojujeme své základní potřeby, totiž
potravu, ošacení a obydlí. To, že práce uspokojuje také potřebu lidského rozvoje, je již hůře
doložitelné. Avšak i přesto se ukazuje, že úsilí o vlastní rozvoj je jedním ze základních potřeb
člověka.3 Na to je možné např. namítnout, že moderní hospodářské, průmyslové a obecně pracovní
činnosti již tuto základní potřebu nemohou plně uspokojit. Proto se k této otázce ještě jednou
vrátíme.
Potřeby, které vychází z duchovního života, se proměňují v závislosti na kultuře a civilizaci.
Podívejme se na jednoduchý život dřívějších generací. V pravěku například chyběly postele a
skříně, které jsou pro nás něčím tak samozřejmým. Totéž se týče domu, který dnes bereme s
největší samozřejmostí. Avšak tehdy lidé hledali útočiště před nemilosrdnými silami přírody všude,
kde mohli, ať už v lesním houští nebo v jeskyni. Popř. si trochu dopomohli využitím stromů coby
ochrany. K vybudování obydlí jim chyběly jakékoliv nástroje, byť i ty nejjednodušší. Lehce se nám
dnes sice říká, že tehdy žili v primitivních podmínkách, ale při pomyšlení, že bychom žili jako oni,
hned se začneme hned ošívat.
Na druhou stranu nám však právě tito lidé zanechali jeskynní malby a do kamenů vyryté obrazy,
které nás stále přivádí do údivu. Jen s úspornými tahy a několika málo barvami vykouzlili na zdi
zpodobeniny lidí a zvířat, které nás uchvacují, protože dokážou vyjádřit podstatu těchto bytostí.
Tyto malby mohli vytvořit jen lidé se schopností vcítit se do skutečných zvířat. A díky této
schopnosti dokázali vystihnout jejich charakter. V současnosti jsou něčeho takového schopni jenom
ti nejnadanější malíři. Když vezmeme tuto skutečnost vážně, jen těžko budeme i nadále mluvit o
primitivech.
Lovci a sběrači pravděpodobně intenzivně
spoluprožívali

přírodní

procesy,

které

je

obklopovaly a do svých pochodů bezprostředně
zatahovaly.

Této

zkušenosti

se

nám

již

nedostává. Leckdy se musíme usilovně snažit o
něco, co se tehdejším civilizacím dostávalo
s tou největší samozřejmostí. Na druhou stranu
však patrně měli jen málo prostředků, díky
nimž by přírodu mohli proměňovat. Nebo jim
3 V souvislosti s tím také můžeme rozšířit chápání potřeb na touhy a přání.

byla příliš svatá na to, aby do ní zasahovali?
Nebo ani potřebu zasahování nepociťovali?
Ten, kdo studuje dějiny, na podobné otázky
naráží neustále. Při hlubším studiu totiž zjistí, že
lidstvu trvalo velmi dlouho, než začalo do
přírody zasahovat a přizpůsobovat si ji, přičemž
první zásahy vždy sebou přinášely snahu člověka
přírodě se přizpůsobit. Tak se v raných fázích
např. vyšlechtilo z divokých trav takové obilí,
které poskytovalo velmi výživná semena. Velké
stavby,

které

nás

dnes

ohromují

svojí

velkolepostí, vznikaly až mnohem později. Při
tom nezapomínejme ani na to, že mezi první
stavby patří hrobky a chrámy, které sloužily
kultu a nebyly nikterak obydlími živých lidí.
Stavba hrobek byla pro lidi mnohem důležitější než stavba domu, jež by sloužil každodennímu
životu.
V Asuánu na horním toku Nilu se např. dodnes zachoval sloup, jenž je z části vytesán
do červeného granitu. Z nám neznámých důvodů sloup nikdy nebyl dokončen, a přesto se z něho
můžeme dozvídat mnohé o tehdejším způsobu lidské práce, a především pak o jejích útrapách, které
jsou součástí práce, při níž se pracuje s těmi nejjednoduššími pracovními nástroji. Je však
pravděpodobné, že potřeba lidí, aby takové sloupy vznikaly, byla tak velká, že se nenechali odradit
ani tou nejtěžší fyzickou prací. Kolik obydlí by se při vynaložení stejného množství práce dalo
vybudovat! Dnes se jen stěží dokážeme vcítit do potřeb, které tehdy určovaly počínání lidí. Je
zřejmé, že jejich potřeby se od těch našich v lecčems liší, především i proto, že žili zcela jiný
duchovní a kulturní život.

Úkoly:
1) Ve stručnosti shrňte (nejlépe do bodů), jaká charakteristika práce se vám z předcházejících dvou textů rýsuje.
2) Napadají Vás ještě další rysy, které pro vystižení práce považujete za charakteristické? Doplňte.
3) V závěru se mluví o potřebách. Vypište dosud zmíněné lidské potřeby a doplňte je lidskými potřebami, které dosud
nezazněly.

3. kapitola: Živá kůže Země
Nomádi a jejich životní styl představují historicky vzato prastarý způsob hospodaření. Naproti
tomu zemědělský způsob hospodaření si lidé museli nejprve osvojit, a to všude na Zemi. Dříve se
tomuto způsobu hospodaření dokonce věnovali i na místech, kde bychom to dnes vůbec nečekali a
kde z objektivního hlediska není možné zakládat pole. Abychom zde zmínili příklad, vezměme si
někoho, kdo projíždí Peru a dostane se do oblastí vysokých hor dosahujících více než 4.000 m n. m.
Právě zde například uvidí opuštěné terasy vzniklé někdejší zemědělskou činností. Jiný příklad
můžeme vidět v Anglii, kde je možné studovat obzvláště zjevné zemědělské způsoby starodávných
Keltů. Tehdejší zemědělské činnosti byly řízeny pokyny kněžstva.
V zemědělství je možné rozlišovat tři nejmarkantnější hospodářské oblasti: lesnictví, obdělávání
půdy a zahradnictví. Ačkoliv je hlavní náplní péče o rostliny, má také chov zvířat rostlinný základ.
Také již víme, že rostliny mají obvykle své přesné geografické stanoviště. Zřejmým příkladem jsou
stromy deštných lesů, na které nemůžeme narazit v pásu smíšených či jehličnatých lesů, a
nemůžeme je zde ani pěstovat. Totéž platí o jehličnanech a stromech smíšených lesů mírných šířek,
kterým nikterak nesvědčí podnebí tropů. A to, co platí o stromech, platí také o rostlinách obecně. U
nás se daří subtropickým nebo přímo tropickým rostlinám jenom ve sklenících nebo v uměle
přizpůsobeném klimatu uzavřených botanických zahrad.
Země je tedy jakýmsi klimatickým organismem, do něhož je rostlina určitým způsobem zasazena.
Kdo se pustí do pěstování rostlin, musí porozumět nejenom Zemi, ale také kosmu. Nejen věděním o
Zemi, ale také vědomím kosmických zákonů disponovali staří učitelé zemědělců, jako tomu
například bylo také u kněžstva Druidů. Jejich nástroje používané k pozorování hvězd (anebo keltské
kamenné stavby) nám z dosavadních bádání prozrazují mnohé o tehdejším širokém astronomickém
vědění. Toto vědění se očividně neomezovalo jenom na propočítávání drah hvězd, ale také
zahrnovalo poznání o vlivech hvězdných konstelacích a z toho plynoucích zákonitostí pro
zemědělskou činnost.
Rozhodujícím základem pro zemědělskou činnost je úrodnost půdy a utváření humusu. Humus
představuje různě silnou vrstvu v závislosti na konkrétním místě na Zemi. Na různých místech světa
se můžeme setkat s vrstvou humusu čítající mohutnost jednoho metru. Naproti tomu v deštných
lesích má vrstva humusu jen sílu několika centimetrů. Ale i přesto společně s místními vydatnými
srážkami a intenzivním slunečním zářením vytváří podmínky, v nichž se daří nejrozmanitějším
druhům vegetace.

Když se deštný les vykácí či vypálí, aby
získané plochy sloužily zemědělské činnosti, je
jisté, že tamní zemědělce čekají jen dvě či tři
bohaté úrody. Poté vrstva humusu rapidně
poklesne. Pravděpodobně ji chybí ochrana a
původní dárce její plodnosti, totiž deštný les.
Rychlý pokles úrodnosti takových půd není
možné pozdržet žádnými umělými hnojivy. Také
by náklady vynaložené na tato hnojiva brzy
překročila výnos z úrody. Humus se vytratí a
krajina

zpustne.

Tento

proces

je

často

doprovázen jevem zvaným dezertifikace, tj.
vznikáním míst, které se velmi brzy začnou
podobat pouštím.

K vyčerpání půd tímto způsobem dochází na četných a nezřídka rozlehlých místech Země,
přičemž se nejedná jenom o novověký jev. Z dějin je například známo, že severní Afrika byla
obilnicí římské říše. Její přebytek z vypěstovaných plodin z velké části živil italský poloostrov.
Dnes právě v těchto Afrických místech narážíme na podmínky, které se pro pěstování obilnin staly
naprosto nevyhovující.
Tyto skutečnosti nás učí, že vrstva humusu představuje velmi citlivou vrstvu, kterou bychom také
výstižně mohli nazvat živou kůží Země. Její zdraví podstatnou měrou závisí na vegetaci, která k ní
patří. Lidské zasahování prostřednictvím zemědělské činnosti proto musí probíhat velmi opatrně.
Předpokládá přesnou znalost a zachování místních podmínek, na nichž je závislý vztah mezi
úrodností, růstem rostlin a taktéž životem místních zvířat.
Zřejmě však naše znalosti o přírodě nestačí, protože stále dochází k vyčerpávání půd vinou
necitlivého zásahu člověka. Umělými hnojivy sice můžeme navýšit výnosy z úrody, ale dlouhodobě
tím živnost půdy zajistit nemůžeme. Právě naopak: po krátké době právě uměle vyživované půdy
rychle ztrácí živiny. Také to je příčinou toho, že není dost obživy pro celou světovou populaci a že
v některých místech lidé trpí hladomorem.

Z uvedených příkladů jsou zřejmé důležité hospodářské skutečnosti:
•

Přírodní bohatství, z nějž můžeme čerpat pro naši zemědělskou činnost, je na různých míst
Země různé. Jsou tu místa, které přejí hojné zemědělské činnosti, a jsou tu místa, kde se dá
vypěstovat jen velmi málo, a to i přes to, že tamní zemědělství provází intenzivní práce.

•

Zemědělství má přírodní základ, který není dán jenom Zemí, ale také kosmem. Kromě toho
je také citlivý a snadno podléhá poškození.

•

Nepřiměřený zásah do přírody může silně omezit úrodnost půd, ba přímo naprosto zničit.
Takové ničení si sice nikdo nepřeje, nicméně je důsledkem nedostatečné znalosti.

•

Podíváme-li na Zemi pohledem zemědělce, uvidíme oblasti bohaté a chudé. V návaznosti na
to také uvidíme bohaté a chudé místní obyvatelstvo. Jeho chudoba či bohatství závisí z velké
míry také na tom, zda je převážně odkázáno na místní zemědělskou činnost.

Úkoly:
1) Vyjmenujte souvislosti, které se dají vysledovat ze zemědělské činnosti člověka. Souvislostmi míníme propojení
jednotlivých faktorů (ty vyplývají jednak z přírodních daností a jednak z povahy lidské práce). Tyto faktory na sebe
navzájem působí a vytváří či zapříčiní vznik nových či pozměněných podmínek.
2) Napadají vás další souvislosti, které v textu nejsou zmíněny (viz epochy zeměpisu či dějepisu). Vyjmenujte jich co
nejvíce.

4. kapitola: Bohatství zpod kůže Země
Již velmi brzy lidé znali způsob, jak využít zeminu pro výrobu hliněných nádob. Proto patří
hrnčířství k prastarým řemeslům. V ohni byla nádobě později vtisknuta její požadovaná pevná
podoba. Brzy na to se objevila znalost různých glazur, které také představují určité směsi zemin.
Jemné kovové přísady dávají glazurám jejich zabarvení, a proto barevné hliněné obklady a korále
sloužily k ozdobě domů a lidí.
Jílovitá hlína se ve tvaru cihel nejprve nechala vysušit na slunci. Poté sloužila k vybudování
různých staveb. Později hliněné cihle nahradil lomený a otesaný kámen. Šikovnost, s níž tehdy lidé
zpracovávali kámen, nás ještě dnes uvádí do údivu. Broušením a vrtáním se pak z kamenů také
získávaly nádoby. Ještě dnes můžeme např. v Egyptě sledovat, jak se alabastr pomocí

nejjednodušších nástrojů zpracovává do nádob nebo na tenké desky, které slouží jako okna.
Jemnozrnné vápno, ve své nejvyšší podobě jakožto mramor, pak sloužilo (a stále slouží) umělcům
jako materiál k vytvoření reliéfu nebo sochy. A dokonce i nejtvrdší kámen, totiž granit, byl již
opracováván v nejstarších dochovaných kulturách z roku 3.000 př. n. l. Tehdy vznikaly egyptské
velkolepé stavby pyramid, chrámů a paláců. Opracovaný kámen taktéž sloužil stavbě silnic. Např.
části římských vojenských silnic je možné používat ještě dnes.
Tyto různé druhy zemin a kamenů se nachází pod živou kůží země, kterou využíváme jako
zemědělskou půdu, a zároveň představují nerostné bohatství. To samé platí o rudách. Bronz - směs
mědi a cínu - nejprve nahradil staré nástroje zhotovené z kostí a kamene, a zároveň tím dal název
nové dějinné epoše. Také rudy se tehdy získávaly prostřednictvím povrchové těžby. Tak jako se
doposud získávají kameny v kamenolomech, tak se tehdy těžila i ruda. Hutnictví, tj. tavení a slévání
kovů, se zakládalo na velmi jednoduchých principech podobných uhelným milířům, jak se s nimi
ještě místy můžeme setkat u současných uhlířů.
Získávání rud zůstalo až do novověku velmi jednoduché. Těžba vyžadovala nejtvrdší lidskou
práci. Hlubinná těžba, která se do podzemí postupně prokousávala štolami, byla člověkem
zvládnuta mnohem později. Do šachet také zpravidla prosakovala voda, kterou bylo potřeba
nějakým způsobem odvádět, což způsobovalo mnoho dalších obtíží a požadovalo nové technické
postupy.4

(Na obrázku níže je znázorněn milíř.)
4

Představu o tak namáhavé činnosti si můžeme nejlépe utvořit na základě návštěvy nejednoho muzea bývalých,
popř. i současných těžebních lokalit.

Pro naše pojednání je prozatím důležité především poznání, že člověk si získal velmi brzy přístup
k podzemnímu bohatství, ale dlouhou dobu se jeho těžba udržela v určitých mantinelech. Poptávka
byla dlouho nepatrná v porovnání s jejím lavinovým nárůstem během 18. století, kdy se začala
rozšiřovat industrializace a došlo k technickému rozmachu. Jednalo se o nové techniky, které byly
nemyslitelné bez železa a uhlí. Železo se stalo surovinou, které bylo zapotřebí pro sestavení různých
strojů, ať už se jednalo o parní stroj, spřádací stroj nebo o tkalcovský stav, o vysoké pece, parní
kladiva, lokomotivy nebo o konstrukce velkých výrobních nebo nádražních hal.

(Na obrázku je znázorněno parní kladivo.)

Proměna hornictví nabrala nebývalých rozměrů. Začalo docházet k vydolování celých hor. Šachty
se prokousávaly čím dál hlouběji do země. Dnes sahají až tisíc metrů hluboko. Došlo k vynálezům
nových a důmyslnějších těžebních strojů. Rozsáhlé krajiny byly nenávratně pozměněny rozsáhlou
povrchovou těžbou např. hnědého uhlí. Zemědělský ráz těchto krajin se obětoval těžebním
záměrům.
Jizvy, které těžba do té doby krajině uštědřila, se nyní začaly prohlubovat. Nejprve k tomu došlo
společně s technickou revolucí. Nicméně nejenom těžba naprosto změnila krajinný ráz, ale taktéž

rozrůstající se výrobní místa, továrny, přispěly k její rapidní proměně. 5 Nové stroje potřebovaly
pohonnou hmotu. Energie, která se získávala z vodních zdrojů, již zdaleka nestačila pokrýt stále
rostoucí spotřebu. Stavěly se rozsáhlé přehrady s vodními elektrárnami. Především to však bylo
uhlí, které se začalo přeměňovat na elektrickou energii, a později ropa. Opět se jednalo o bohatství,
které se získávalo zpod kůže živé Země a bylo potřeba je vytáhnout na denní světlo.
Když se podíváme na vývoj anglické a norské těžby ropy v Severním moři, na technické obtíže
těžebních plošin, které mají ustát vlnobití, a nepředstavitelný objem peněz, které se vynaloží na
jejich technické zajištění, vyvstává nám živý obraz světa průmyslu, který se především po technické
revoluci stal nesmírně hladovým na energii.
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V Německu se k tomu naskýtá výřečný příklad Porúří. Dříve se jednalo o milou krajinu a dnes nelze rozpoznat, kde
končí jedno město a začíná druhé. Všude jsou přítomny těžké a rozměrné stroje těžící uhlí, vysoké pece, výrobní
haly, základny chemického průmyslu. To všechno – včetně měst – je znakem činorodého lidského počínání, které si
bere z přírody, konkrétně té, která se skrývá pod živým povrchem Země. Bez tohoto bohatství by lidská práce již
nebyla myslitelná.

Brzy se také začalo mluvit o nastávající energetické krizi. Průmysl se neustále rozrůstal a byla mu
vizionářsky propočtena stejně tak narůstající spotřeba energie. Odborníci dospěli k názoru, že ani
ropa a ani uhlí v žádném případě nepostačí ke zvládnutí hrozící krize. Z této úvahy se zrodilo
odůvodnění pro užívání nové formy energie, a to energie „vyráběné“ jadernými elektrárnami.
V prvé řadě je důležité si uvědomit, že technická revoluce se v 19. století opírala o určité nerostné
suroviny jako je železo a uhlí, a později také o ropu a uranovou rudu. Mohli bychom vyjmenovat
další důležité suroviny jako bauxit, z něhož se získává hliník, nebo kovy, které dříve nehrály žádnou
významnou roli jako např. titan. Jejich význam se postupně rozrostl až s technickým pokrokem.
Země tedy pod svým živým povrchem skrývá mnoho dosud nevytěžených pokladů a lidská práce
jich využívá a přetváří je. Opět zde můžeme pozorovat, že přirozený výskyt nerostného bohatství
některým zemím přináší bohatství, zatímco jiné země se vyznačují jejich nedostatkem. K tomu je
potřeba dodat, že mnoho nalezišť ještě není odkryto, natož objeveno. Stále je mnoho oblastí, kde
postupně může dojít k nalezení dosud netušícího bohatství nerostných surovin. Příkladem je např.
území Arabských emirátů u Perského zálivu, které je z krajinného hlediska vzato jedno z
nejchudších na Zemi, ale díky svým ropným nalezištím se řadí k nejbohatším zemím světa.
Je tedy zřejmé, že i podzemní bohatství utváří život na povrchu Země. Hospodářství (přesněji
řečeno průmysl) se tedy začalo utvářet především tam, kde příroda nabízela bohatství, jež bylo
možné dále zpracovat. Člověk se této nabídky chopil a dopracoval se tím k vlastnímu bohatství.
Lidé těchto bohatých oblastí získali zpracováním nerostných surovin cenné zkušenosti a schopnosti.
Naučili se například, jakým způsobem nerosty těžit. V jiných zemích, kde tyto znalosti a dovednosti
zatím nebyly známé, se brzy začali objevovat zkušení odborníci z ciziny. Schopnost rozvážného a
chytrého zacházení se získanými technikami mají i dnes velkou důležitost právě pro lidi, kteří ji
zatím nevlastní.

Úkoly:
1) V tomto textu jsou zmíněna další hospodářská odvětví (kromě zemědělství), která jsou závislá na přírodním
bohatství. Vypište je.
2) Napadají vás ještě další hospodářská odvětví, která jsou závislá na přírodním bohatství? Dopište je k výše vypsaným
odvětvím.
3) Která z českých měst patřila a popř. stále patří k těžebním lokalitám? Co se tam těží?
4) Které země jsou v současnosti nejbohatší na zmíněné nerostné suroviny?
5) Které země v současnosti patří k těm, které technické know-how zatím nevlastní nebo mají nedostatek domácích
odborníků?

5. kapitola: Komu patří příroda?
Když kovář vytepe z kusu železa radlici, proměňuje železo, které by bez jeho práce nenabylo
smysluplné formy. Kovář je společným tvůrcem tohoto nástroje. Radlice by však nemohla
vzniknout, kdyby před kovářem nebyli již jiní lidé, kteří železo vytavili z rudy. Už k tomuto kroku
bylo zapotřebí lidské práce. Tavič by se zase nemohl ujmout své práce, kdyby už před ním nebylo
horníka, který by rudu vydoloval z hloubi země. Kdyby ruda zůstala v hoře, zůstala by pro člověka
bezcenná a bezúčelná. Pro horníka je ruda skutečným darem, a to i přesto, že ji získává v
podmínkách, v nichž si nikdy nemůže být zcela jist, jak se na jeho zdraví, nebo dokonce životě,
podepíší. Každá surovina, která se zemi odebere je darem přírody, bez její podstaty bychom
nemohli získávat suroviny potřebné pro naši práci.
Nábožensky založení lidé říkají, že je to dar těch bytostí, které přírodu a člověka samého sami
stvořili, že je to tedy dar boží. Tento pohled se dá jistě lehce pochopit, ale v praktickém zacházení s
těmito dary se na to již příliš, nebo dokonce vůbec, nemyslí. Před ještě ani ne tak dávnou dobou
byla vůči těmto darům projevována určitá úcta, což se také vztahovalo na práci, v níž se s těmito
dary zacházelo (viz další texty).
Velmi dobře si vzpomínám na otcovu krabici s hřebíky. Většinou v ní měl staré a zrezivělé
hřebíky, které už dlouhou dobu nemohly sloužit svému původnímu účelu. Otec je s velkou
pečlivostí opatrně vyklepával na svém malém železném plechu do podoby, v níž by ještě mohly
posloužit. Stejně tak na provázku, jímž byl obmotán balíček, se cupalo tak dlouho, až se uzel
uvolnil. Provázek se pak smotal a uchoval pro další použití. Touto cestou se v našem sklepě
nashromáždilo spousta věcí, byť nebyly po celé roky vůbec používány. Nicméně jednoho dne se
opět použily. Se vším se zacházelo velmi úsporně. Se vším se šetřilo právě kvůli zmíněné úctě k
darům přírody, s nimiž by se nemělo plýtvat.
Dnes se naopak mnohé ocitá velmi rychle v odpadu nebo na smetišti. Někteří chudí lidé si z věcí
sesbíraných na skládkách sestavili vybavení svých bytů.6 Dnes se většinou něco, co již není
zapotřebí, bezmyšlenkovitě vyhodí. Říká se pak, že „My si to můžeme dovolit.“ Pocit, že darům
přírody náleží hodnota, se jaksi vytratil. Lidé se dnes cítí jako absolutní panovníci svého majetku, s
nímž mohou nakládat, jak chtějí.
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V současnosti se můžeme také setkat s tzv. dobrovolnou chudobou. Někteří z jejich zastánců, a především pak
praktikujících, vybavení svých bytů nejenom, že nachází na skládkách, ale také svoji potravu sbírají na hromadách
vyhozených potravin, které byly vyřazeny z pultů supermarketů, protože již měly prošlou minimální trvanlivost.
Podobně také sbírají na polích, kde zůstaly nesesbírané plody z poslední úrody (paběrky), anebo na místech, kde
právě skončily farmářské trhy. Dalším příkladem jsou lidé zasažení dopady ekonomické krize, kteří si své potraviny
takto musí sbírat.

Kdo tak smýšlí a jedná, již zapomněl, komu vlastně za svůj majetek vděčí. Už sotva o něčem
takovém přemýšlí, a proto jedná bezmyšlenkovitě. Má pocit, že si může vzít všechno; přeci za to
„zaplatil“. Není to však zcela správná úvaha, protože to, za co zaplatil, je práce, která byla
vynaložena k výrobě. Přírodě za její dar tím nezaplatí, a to i přesto, že ona sama odejmutím každé
suroviny o něco zchudne. Všechny suroviny odebrané, byť v malém množství, na různých místech
a časech je potřeba nakonec sečíst a porovnat s celou zemí. Při takových propočtech pak mohou
vznikat výroky jako: „Dochází nám zdroje. V tom a tom roce již nebudou ...“.
Příroda nemá právního zástupce, který by hájil její zájmy. Je spíše podobná dobré matce, která
dává a dává a na nic si nevypisuje účty s kolonkami „má dáti“ - „dal“. Děti si někdy poněkud
zaskočeně uvědomí, že jejich máma zestárla, a že již nedokáže dávat tolik jako před několika lety.
Teprve potom jim dochází, že se o svoji matku musí také postarat, že o ní musí pečovat. Do té doby
od ní jenom brali a brali. Nyní se probudili a jejich smýšlení se najednou zcela změnilo a začínají se
také zcela jinak chovat. A to jim ze začátku přijde samozřejmě velmi náročné.
A přesně v této situaci se – tváří v tvář přírodě – nacházíme v dějinách i my. 7 Samozřejmě jsou
stále tací, kteří si myslí, že matka Příroda bude dávat i nadále. Jiní zase vidí, jak země zestárla
naším „používáním“ jejich darů a poukazují na potřebu zvýšené péče o její stav. Do budoucna již
budou nahlížet na všechno braní jako na okrádání a nezodpovědné jednání a hledají cesty, jak tomu
předejít. Mezi těmito dvěma odlišně smýšlejícími skupinami se ještě patrně nějakou dobu potáhnou
hádky. K tomu, abychom viděli, že Země strádá a místy je dokonce nemocná, k tomu je zapotřebí
alespoň trocha lásky.
Po dlouhou dobu se dařilo před dopady soudobé svévole vlastníků přírodu ubránit nejenom
myšlenkovým postojem, že suroviny, které země poskytuje, jsou dary, ale i praktickým jednáním,
např. neustálým opravováním oděvů, bot, domácích spotřebičů, nábytku. Naproti tomu se naše
společnost stala jakousi „ odpadní a zahazovací společností“. Všichni jsme patrně pyšní na to, že
jsme bohatí a že si můžeme dovolit bezmyšlenkovitě vyhodit něco, co již nepotřebujeme. Tento
postoj vedl k stále vážnějšímu problému skládek, které se z ekologického hlediska stávají
jedovatými a nebezpečnými místy. Jsou tu i naléhavé otázky, které volají po řešení, jako např.
nedostatek místa v přírodě, kam by se odpady daly uskladnit. Spalovny odpadů stojí miliony, a to
nejenom jejich výstavba, ale i následný provoz. Není nakonec vyhazování dražší než opravování?
Způsob, jakým přemýšlíme o svém majetku, má tedy také vliv na náš vztah k přírodě. Povaha
tohoto vztahu se také odráží na skutečnosti, že užíváním předmětů si chceme uspokojit svá přání a
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Je potřeba doplnit, že s touto myšlenkou nepřichází někteří uvědomělí jedinci až na začátku 21. století. Naopak se
jedná o varování, které z jejich úst zaznívá téměř po celé 20. století, především pak od 60. let.

již nás nezajímá, co se s danými věcmi děje poté. Chceme si vyjet autem, ale již nepřemýšlíme o
vypuštěných emisích, chceme si dát koupel s luxusní parfémovanou pěnou nebo chceme si umýt
podlahu s velmi účinným čistícím prostředkem, ale již nás nezajímá, co to znamená pro řeku, do níž
jen těžko odbouratelné chemické prvky dále poputují.8 Příroda ať si sama hledí, jak si s jedovatými
látkami poradí. Jedná se o krátkodobé přemýšlení nejenom jednotlivců a domácností, ale také
průmyslové výroby.
Obraz, který nám z této skutečnosti vyvstává, není nikterak růžový:
Příroda již začala skomírat a ztrácí na své čerstvosti a živosti. Nejedná se při tom jenom o
rozsáhlou těžbu surovin a s ní spojené činnosti, ale právě také o odpady, které jsou do přírody
zpětně doslova odkládány. Jedná se o nanejvýš nerovný výměnný obchod (pokud tedy sami sebe
chceme vidět jako majitele toho, za co jsme zaplatili): příroda dává bez toho, aby za to něco
požadovala, a my bereme, bez toho, abychom se na oplátku o ní starali. Navíc ji zatěžujeme
přebytky své spotřeby. Jedním z projevů je např. rapidní vymírání druhů, a druhým je pak samotné
zdraví člověka, na kterém se vedlejší efekty znečištění životního prostředí nesmazatelně podepisují
– ať už se jedná o člověka ekologicky uvědomělého nebo o člověka ignorujícího dalekosáhlé
důsledky svého životního stylu.

Úkoly:
1) Jak dlouho trvá zpravidla záruční lhůta u výrobků, které si můžete koupit v ČR?
2) K čemu délka takové záruční lhůty jednak u zákazníků a jednak u prodejců vede?
3) Co dokážete vy nebo někdo z vaší rodiny opravit? Uveďte příklady.
4) Sepište ze své domácnosti seznam nejstarších předmětů (napište, o co se jedná, a jak stará daná věc je). Uveďte 5 –
10 příkladů.
5) Jaké jsou další možnosti, jak naložit s již nepotřebnými věcmi, i když nejsou naprosto zničené? Uveďte příklady.
6) Znáte nějaké skládky odpadů? Slyšeli jste už někdy o mezinárodním obchodu s odpady či emisemi?
7) Kolik odpadu vyprodukuje domácnost, v níž žijete? Odhadem spočítejte množství (v kg nebo v objemu) jak
tříděného tak směsného odpadu, který vyprodukujete během týdne.
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Za zmínku stojí velmi závažné ekologické důsledky, které v řekách způsobují látky, jež byly původně součástí
antikoncepčních prostředků.

6. kapitola: Povaha obchodování
Obchod
Vyrobené zboží se musí dostat ke spotřebiteli. O to se stará obchod. Ví, co spotřebitelé žádají, a
ví, kde jsou požadované výrobky vyráběny. Obchod tedy zprostředkovává mezi výrobci a
spotřebiteli.
Obchodník je podoben římskému bohu Merkurovi9. Ten měl, jak známo, okřídlené boty a čile se
přesouval z jednoho místa na druhé. Dobrý obchodník zná mnoho lidí a s čilými smysly pozoruje
jejich potřeby. Ví, jak odstranit něčí nouzi, protože zná další lidi, kteří přesně to, co onen dotyčný
člověk potřebuje, vlastní v nadbytku. Obchodník se
postará o to, aby se zboží dostalo k těm, kteří to
potřebují. Opravdový obchodník „lítá" jako bůh
Merkur, od jednoho místa k druhému. Miluje
změnu.
Dobrý obchodník je přívětivý, zná lidi a dokáže
se do nich vžít, a když je možné se na jeho sliby
spolehnout, výrobci i spotřebitelé mu velmi rádi za
jeho služby zaplatí.
Dnes, kdy spolu obchoduje celý svět, tzn., že
jedni zboží prodávají a druzí ho kupují napříč
různými zeměmi, má obchodník plné ruce práce, 10
což vyhovuje jeho sklonu k horlivosti.
Obchod a s ním spjatý obchodník patří k té části
hospodářství, kterou nazýváme službami. Tedy:
slouží hospodářství.
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Římský bůh Merkur byl ochranným andělem obchodníků. Se svými okřídlenými botami letěl od jednoho místa k
druhému.
Originál tohoto textu si pohrává s německou podobou slov obchodník „Händler“ a obchod „Handel“. Tato slova
jsou v němčině odvozena od slova „Hand“ (tj. ruka). V češtině známe odvozená slova jako „handlíř“,
„vy/handlovat“ či „handl“, což také vychází z němčiny. Nicméně i v českém slově „obchod“ či „obchodník“
můžeme slyšet aktivitu, která je vedle dalších v textu popsaná: „obcházet“ lidi, potažmo vyjednávat s nimi,
obchodovat.

Počátky obchodu v dějinách
Předpokládá se, že Peršané pěstovali obilí dávno před tím, než se v oblastech tzv. „úrodného
půlměsíce“11 a v Egyptě usadily velké kultury. Dokázaly z divokých rostlin vypěstovat kulturní
plodiny, v tomto konkrétním případě dokázaly z trav vyšlechtit obilí. Podobné se jim dařilo i se
zvířaty. Tak se z divokého koně stal kůň, který se nechal osedlat a stal se věrným druhem bojovníků
a svobodného muže. Proto tehdy patřilo ježdění na koni, tj. schopnost zacházet s koňmi, k výchově
dospívající mládeže. Vědělo se, že chytrost, vytrvalost, šikovnost a schopnost vcítit se patřily k
úspěšnému zkrocení a ovládnutí koně. Všechny tyto ctnosti se mladí lidé učili tím, že se starali o
koně.

11 Úrodný půlměsíc je termín, kterým se označuje území dnešního Iráku, Sýrie, Libanonu, Jordánska a Izraele, někdy i
Egypta a Turecka. Je to místo, kde asi před pěti tisíci lety byly vhodné podmínky pro zrození civilizace. Byla to
oblast velmi vhodná pro zemědělství. Jeho území sahá od afrického Nilu na západě, až na Kypr, přes
Mezopotámskou nížinu a dále podél řek Eufratu a Tigridu na jihovýchod k Perskému zálivu, až po úpatí Íránské
vysočiny. K tomuto území se vztahuje mnoho řeckých bájí a pověstí.

Obdělávání půdy tehdy bylo ve velké úctě, byla to na svůj způsob bohoslužba (tj. činnost, kterou
se sloužilo bohům). Když člověk obdělával pole, sloužil bohu Ormuzdovi (též známému jako Ahura
Mazda), bohu Slunce. Tím, že bylo pole rozoráno a otevřeno slunečnímu světlu, které tak mohlo
razit cestu do temnot, člověk činil bohu libou činnost. Ahrimanovi, protivníkovi Ormuzdy, který
vládl temnotám, tak byla sebrána moc nad živou zemí. Říká se, že Ormuzd sám v dávných věcích
rozrazil zlatou dýkou zemi a tím založil činnost polního hospodaření. Peršané silně ovlivnili
všechny kultury, které na ně navazovaly.
Je nápadné, že ostrovy všech starých kultur se rozprostírají v Asii a jí přilehlé části Afriky. S nimi
se také rozvinula obdivuhodně vysoká životní úroveň, což bohatě dokládají archeologické nálezy.

Ormuzd, nejvyšší bůh dobra;
jeho symbolem je oheň a náleží do náboženského systému zoroastrismu.

Úkoly:
1) Vlastními slovy vystihněte, co to je obchod. Proč a jak k němu dochází.
2) Jak je obchodník charakterizován v textu? Přidali byste nějaké další, podle Vás, důležité vlastnosti?
3) Shrňte, do jakých oblastí zasahoval tzv. úrodný půlměsíc (použijte k jeho vymezení současné zeměpisné názvy).
4) Proč u Peršanů patřil k výchově mládeže kůň?

7. kapitola: Cesty vzácného zboží
„Obchod se rozvíjí vždy jen tehdy, když se vyrábí zboží, které jinde nemají, leč po něm touží.“
Země, které oplývaly tímto zbožím, byly jakýmisi „ostrovy kultury“ starověkých kultur. Na jednu
stranu přitahovaly cizince a na stranu druhou se jejich obyvatelé sami vydávali na průzkum
dalekých zemí. Tak se např. vydali Egypťané na plavbu do záhadné země Punt, země zlata (je
možné, že se jedná o území současného Zimbabwe) 12. Znázornění výprav je možno spatřit ještě
dnes např. v chrámech královny Hatšepsut v blízkosti Karnaku13.
12 Punt byla bájná země bohů, jejíž lokalizace je dodnes hádankou. Řada pramenů hovoří pro dnešní Somálsko,
některé jiné prameny hovoří o území dnešní Eritreje až k ústí řeky Zambezi, či dokonce o jižním cípu Arabského
poloostrova. Dokonce jsou i prameny, které hovoří o tom, že Punt byl nadřazený pojem pro různé, obchodně
zajímavé země, do nichž Egypťané zajížděli.
13 Karnak je chrámový komplex a hlavní kultovní středisko boha Amona. Nachází se v oblasti starověkého Vesetu a
je pojmenovaný podle současné arabské vesnice. Je největším chrámovým komplexem v Egyptě, byl postupně
stavěn a rozšiřován po dobu asi 1500 let. Na jeho výstavbě se podílela většina významných faraonů. Chrámový

Budeme-li věřit antickým spisovatelům, tak si můžeme představit obchodní cesty, které dokonce
vedly z Egypta na Cejlon a do Číny, jak po moři, tak po souši. A tak, jak se choval Egypt, tak se
chovaly všechny země z oblasti Úrodného půlměsíce.
Již tehdy byla také známá Jantarová cesta14, po níž putovalo zlato „lehké jako peří“, totiž „zlato
od Baltského moře“ k Černému moři. Stejně tak byla známá i Hedvábná stezka15 (správněji bychom
měli mluvit o hedvábných stezkách, protože jich bylo několik). Mnohem dříve než si dokážeme
představit, byly již v Asii dopravní tepny, které končily až u východního pobřeží Středozemního
moře.

Na mapě je přibližně znázorněna
východní

větev

Jantarové

cesty.

Následují příklady hedvábných stezek.

komplex Karnak tvořily 3 navzájem kultovně i stavebně propojené chrámy (Amona, Muty, Chonsua).

14 Jantarová stezka nebo též jantarová cesta je označení prastaré obchodní trasy spojující sever Evropy (pobřeží
Baltu) s civilizačním centrem kolem Středozemního moře. Jantar jako jedna z nejdůležitějších komodit, byl podél
této trasy dopravován na jih do Itálie, Řecka a dále do Egypta dlouho před naším letopočtem a také po jeho
začátku. Jantarová cesta byla součástí hedvábné stezky, další významné starověké obchodní cesty na kterou se
napojovala u Černého moře.
15 Hedvábná stezka či Hedvábná cesta je starověká a středověká trasa vedoucí z východní Asie přes střední Asii do
Středomoří. Ve své hlavní větvi spojující čínské město Čchang-an (Si-an) s Malou Asií a Středozemním mořem.
Její celková délka po souši a po moři činí asi 8000 km. Obchod po hedvábné stezce byl důležitým faktorem při
rozvoji velkých starověkých civilizací v Číně, Mezopotámii, Persii, Indii a Itálii a pomohl položit základy
moderního světa. Prvním, kdo použil název Hedvábná stezka byl německý zeměpisec baron Ferdinand von
Richthofen roku 1877.

Když se podíváme na mapu a změříme délku cest, po kterých se obchodníci vydávali, dostaneme
se k tisícům kilometrů, na kterých se odehrával transport toho nejvzácnějšího zboží. K tomu také
můžeme z map vyčíst, jaké překážky při tom musely být zdolány: vysoké hory, nehostinné kraje, …
Jednalo se o cesty, které nebyly nikterak řádnými silnicemi, natož snadno schůdnými či sjízdnými
cestami, a přesto se jednalo o tepny obchodu, které zůstaly tytéž po tisíce let. Když se dnes
podíváme zpět, vidíme, že v centrech, kde se rozšířila kultura, právě docházelo ke směně
nejrozličnějších výtvorů a zboží. Nicméně ve srovnání s dneškem se jednalo o obchod s velmi
skromným rozsahem.
Nejenom v Asii, ale také v Evropě se cestovalo, např. po hlavních silnicích Římské říše, které
byly většinou vystavěny vojsky. Mnoho obchodníků díky těmto cestám dováželo své zboží do
dalekých zemí. Na dopravních uzlech a u přístavů vznikaly trhy. Ještě dnes na jejich místě existují
významná města.
Řekové, kteří spravovali svá nezávislá města na různých místech Středozemního moře, měli díky
svým přilehlým ostrovům bezproblémový přístup do Malé Asie. Jednalo se o jakýsi prodloužený

most, protože cesta po vodě mezi jednotlivými ostrovy vždy byla krátká a jednoduchá a dala se
zvládnout tehdejšími malými loděmi velmi dobře. Řekové jak na těchto ostrovech, tak i na
západním pobřeží Malé Asie a kolem Černého moře zakládali dceřinná města. Mezi nimi se
vyjímala města, která později nabyla na důležitosti, za zmínku stojí Efes nebo Miléty (ve svých
zlatých časech měly Miléty na 200.000 obyvatel). Kromě toho Řekové zakládali města na jihu
Francie a Španělska. Např. dnešní Marseille je svým původem řecké město.
Samozřejmě byla mateřská a dceřinná města propojena námořními cestami, na kterých se také
obchodovalo a skrze které jednotlivá města obchodovala mezi sebou. Obchod je tedy prastarou
záležitostí, i když se na začátku převážela jen malá množství. Na dopravních uzlech a v přístavech
vznikaly trhy, kde zboží bylo vystavováno, aby přilákalo co nejvíce kupujících.
Z pohledu těchto starověkých kultur, tj. především Egypta a Řecka, byl tehdejší zbytek Evropy,
především pak její vnitrozemí, velkou neznámou. Málo se o těchto zemích vědělo, a ani
nepřicházely s žádnou kulturou, která by se dala obdivovat. Žili tam barbaři. 16 I když se Evropa
tehdy ještě nacházela v jakémsi pomyslném hlubokém spánku, bylo doloženo, že byla svědkem
živého obchodování již v době kamenné.
Když byl vynalezen bronz, museli si Řekové k jeho výrobě nutný cín dovážet z jihu Anglie. (Měď
měli na Kypru.) Sjížděli řeky současné Francie a mezi jednotlivými povodími převáželi zboží na
koňských hřebech. Poslední část cesty, která vedla přes Lamanšský průliv zajišťovali rybáři z
Normandie. Byly to náročné cesty, nicméně byly zapotřebí, a proto se podnikaly opakovaně.
Střední Evropa byla tímto počátečním obchodem dotčena jen okrajově.
Když se Římané dostali do tehdejší Galie a Germánie, narazili na selský lid. A na tom se po
dobu dalších tisíc let v germánské oblasti změnilo velmi málo. Mezi jihem a severem Evropy se
táhla neviditelná ale jasná hranice. Sice se seveřané při stěhování svých národů dostali do jižních
oblastí, žasli nad kamennými stavbami a neznámým způsobem života, ale svoji samostatnost si tam
16 Barbar (řec. βαρβαρος, barbaros) je původně slovo, které napodobuje nesrozumitelnou "řeč" cizinců, podobně
jako české slovo "brblat". Řekové tak označovali příslušníky všech národů, jejichž jazyku nerozuměli. Od
řecko-perských válek začalo toto slovo nabývat v řečtině hanlivého odstínu, který zcela převládl v období
helénismu. Barbar byl poté považován za hrubého, nevzdělaného a krutého člověka.
Od Řeků převzali pojem ve 3. století př. n. l. Římané, kteří se i jinak hlásili k řecké kultuře jako ke svému vzoru
(třebaže část Řeků je samotné původně řadila k barbarům). Římané přesvědčení o univerzalitě své civilizace
vztahovali pojem „barbar“, „barbaři“ na všechna etnika nacházející se vně jejich kulturního okruhu, například i na
Peršany s jejich staletou státní tradicí. Přesto existovala jistá diferenciace – někteří antičtí autoři byli ochotni vidět
v perské říši protiváhu říše římské, což pro germánské, skythské či jiné národy neplatilo. I výraz barbar je proto
třeba chápat pružně, neboť z římské strany šlo spíše o vyjádření nároku na kulturní nadřazenost než o odsouzení
jiných civilizací jako takových.
V latinské Americe nemá hanlivý nádech, naopak je chápán jako odvážný, neohrožený, bojovný člověk, používá
se "que bárbaro" - "jak barbarské" ve smyslu "jak odvážné".

nedokázali zachovat. Tyto národy byly novou kulturou zcela pohlceny. Tak se např. stalo
Normanům, zdatným Vikingům, že sice na Sicílii založili „svoji“ říši, ale ta neměla příliš dlouhého
trvání. Záhy došlo k asimilaci s tamní kulturou.
Kdo by v 11. století srovnával Cordobu na jihu Španělska s tehdejší Paříží, viděl by dva zcela
odlišné světy. Tehdy Cordobu ovládli Arabové a člověk zde mohl nalézt všechny vymoženosti
Orientu: vodní potrubí, lázně, zahrady, vybrané oděvy, osvícené ulice, veřejné knihovny s
tisícovkou knížek, vážené lékaře a filozofy. Paříž byla oproti tomu malým městem, kde se ještě do
ulic stále vysypávaly veškeré odpady. Knihy tu byly velkou vzácností a číst a psát neuměl téměř
nikdo. Duchovní život ovládala církev.
Teprve křižácké výpravy probudily střední a severní Evropu. Velký počet lidí se na svých cestách
do měst, kde žil Ježíš Kristus, poprvé dostával do styku se světem Orientu. Jejich údiv byl
obrovský. Některým se odlišný způsob života zalíbil natolik, že v Asii zakoupili pozemek, postavili
opevnění a zůstali tam. Poznali pro ně doposud neznámý luxus, např. matraci, pohovku nebo
koberce.
Avšak ti, kteří se po několikaletém lopocení vraceli do svých domovů, přiváželi s sebou nejenom
neuvěřitelné příběhy, ale i věci, které byly obdivovány pro jejich rukodělnou zdařilost a krásu, mj.
se touto cestou dostalo do Evropy i zahradnické umění jižních zemí.

Příklad zboží, s kterým se obchoduje od pradávna: sůl
Sůl je nesmírně důležitá potrava. Kromě toho slouží ke konzervaci potravin. Do oblastí, které od
solných ložisek byly značně vzdáleny, musela být dovážena. Např. ještě dnes existují v Africe
prastaré solné cesty, které vedou tisíce kilometrů pouští – a jako za starých časů – se po nich cestuje
na velbloudech. Sůl byla pravděpodobně první ze všech surovin, s kterou se obchodovalo. Důvod
pro to byl jednoduchý: lidé ji potřebovali.
V Evropě vznikaly ve středověku solné cesty, které v dohledných vzdálenostech měly svá
odpočívadla. Marco Polo popisuje podobná zařízení ve střední Asii, která tam však existují od
pradávna. Avšak v Evropě tato místa nekopírovala své asijské předchůdce, ale vytvářela se zcela
nově. Lidé se zařídili podle vlastních potřeb. O cestující a jejich koně bylo možné se postarat podél
cest. Opět docházelo na jejich dopravních uzlech k rozkvětu tamních měst a kultury.

Příklady solných cest: jak evropské solné cesty „Via Salaria“, tak regionální přeshraniční německo-české solné
cesty, tzv. „Zlaté stezky“ (něm. „Goldener Steig“).

Když dnes budete projíždět Německem, Českou republikou či Rakouskem, narazíte na města,
která nabyla na významu, protože se nacházela na strategických místech podél solné cesty. Některá
si uchovala svůj středověký charakter a jejich kostely a pohostinství svědčí o tom, že kdysi se těšily
velké důležitosti. Dnes se často jedná o města, která jsou vzdálená jakémukoliv průmyslu, splavným
řekám či větším dopravním tepnám. Moderní hospodářský život ubíhá mimo ně a téměř se jich
nedotýká. Jenom turisté do nich rádi zavítají. Sůl, která těmto městům kdysi přinesla bohatství, se
dnes převáží po jiných cestách a jiným způsobem.

Úkoly:
1) Kde byla (bájná) země Punt?
2) Jak jsou na tom z hospodářského hlediska země, které se v těchto oblastech v současnosti nachází?
3) Kterými místy vedla Jantarová cesta?
4) Která významná obchodní centra se na ní nachází v současnosti?
5) Kudy vedla Hedvábná stezka? Popište 3 trasy.
6) Jmenujte významná současná kulturní či hospodářská střediska, která se na těchto trasách nachází.
7) Jakými zeměmi procházela „Via Salaria“?
8) Podívejte se na města, která se nacházela na tzv. „Zlaté stezce“. Která z nich hrají v současnosti důležitou
hospodářskou roli.
9) Jmenujte příklady soudobých obchodních cest.
10) Jmenujte příklady soudobých obchodních center (trhů).

8. kapitola: Poznání na cestě za obchodem
Dosud neobjevené končiny
Krátce na to vzbudí obrovský zájem kniha17, jejíž
původní text se sice ztratil, ale byla šířena stovkami
opisů, protože pojednává nejenom o okraji Malé Asie,
ale o nekonečných dálkách, které se skrývají za ní. Je
výsledkem 26 let

náročného cestování a jsou v ní

věcně a téměř suše popsány území od Sibiře až k Číně,
Tibetu, Jávy či Indie. S velkou pravděpodobností by k
sepsání knihy vůbec nedošlo, kdyby se jejímu pisateli a
cestovateli18 nebyl býval přihodil nepříznivý osud:
roční vězení v italském Janově.
Odsouzen k této nucené přestávce, popíše neúnavný
muž své vzpomínky a obrazy nově objevených končin
17

Milion (italsky Il Milione) je cestopis Marca Pola ze 13. století o jeho cestách po Asii. Po uveřejnění byla kniha
v Evropě velmi populární, protože popisovala exotické prostředí, jež bylo v té době v módě (vedle rytířských
příběhů).
Rok vydání tohoto díla je neznám, jedná se o jediné dílo tohoto autora, původně se jednalo jen o příručku
obchodní geografie. Můžete zde najít popis flóry a fauny, přírodního bohatství a způsobu života domorodých
obyvatel.

18 Marco Polo žil v letech 1254 až 1324. Byl benátským kupcem a cestovatelem a vůbec prvním Evropanem, který
podrobněji poznal východní Asii a popsal ji.

světa. Byl s ním uvězněn i člověk, který uměl psát a všechno zapamatované zapsal. 19 To bylo v roce
1298.
Cesta samotná začala v roce 1250 v Benátkách: Marco Polo, jeho otec a bratr, všichni tři
obchodníci, podnikli obchodní cestu do Konstantinopole. V té době se už nejednalo o nic
mimořádného, protože italská města byla již zapojena do obchodního ruchu na Středozemním moři,
především pak Benátky. Nicméně cesta nekončí dle plánů v Konstantinopoli, protože všichni tři
obchodníci, zlákáni vyhlídkou velkého zisku, pokračují dále do území Tatarů. Jedna událost stíhá
druhou po celých 26 let. Prolog knihy začíná sebevědomě:

„Vy vládcové, císaři, králové, vévodové a ostatní lidé, kteří
toužíte po poznání rozmanitosti národů a barevnosti
rozličných částí světa, vy byste si měli přečíst tuto knihu.“

A Marco Polo měl pravdu. Předběhl svým vědomím svoji
dobu a s jeho knihou se takřka otevírá nová doba. Začíná ten
novověk, v němž je celá země na základě prvních objevů
poprvé uchopena jako celek, její „rozličnost a barevnost“ je
poprvé skutečně prozkoumána a současný celosvětový
obchod se pomalu dostává do pohybu.

(Marco Polo ve vyšším věku.)

19 Marco Polo diktoval svůj příběh románovému spisovateli Rusticellovi z Pisy, když byli v letech 1298 – 1299
společně vězněni.

(Cesty Marka Pola.)
Úkoly:
1) Popište „cesty“ současných obchodníků.
2) Vyjmenujte či popište prostředky, které jsou rozhodující pro úspěch v současném obchodování.
3) Kam (do jakých zemí) směřuje současný světový obchod nejvíce a v rámci jakých odvětví? Napište příklady, které
znáte.

9. kapitola: Vývoj středověkých kupeckých stavů ve střední Evropě
Obchodníci tu jsou už od pradávna, ale uznání jejich činnosti jakožto povolání či uznání jejich
kupeckého stavu, který nabyl i skutečného společenského významu, takový status získali až ve
středověku. V Evropě se vznik tohoto stavu dá docela dobře sledovat. Tak jako dnes, i tehdy byli
lidé, kteří nedokázali jenom sedět „na zadku“, ale byli dychtiví po nových zkušenostech.
Nejprve se stali služebníky rytířů a vedli si život, který jim vyhovoval. Rytíři potřebovali
pomocné síly a kdo byl dostatečně silný, aby natáhl luk nebo se dokázal ohánět mečem, našel si zde
své uplatnění a kromě toho se také naučil něco z tehdejších bojových umění. Podnikaví jedinci
častěji střídali své pány a dostali se až do Orientu. Protože již za křižáckých výprav se roznesla
lákavá zpráva o zcela jiném způsobu života na Blízkém východě nebo také ve Španělsku, které

nebylo až tak daleko, ale přesto tak odlišné, protože ho dobyli Arabové a jejich zvyky a mravy
začaly určovat tamní život.
Existovali tudíž „lidé cest“, kteří opustili své domovy. Kromě toho museli být ve svém životě
velmi bdělí, aby přežili v neustále se měnících podmínkách. Jejich zkušenosti brzy daleko přesáhly
vědomosti těch, co zůstali doma. Byli mezi nimi bystré hlavy, které dokázaly přesně sledovat, co se
na tehdejších trzích nabízelo k prodeji, ale nebylo to k dostání v jiných oblastech. Na těchto
poznatcích stavěli své štěstí. Nakoupili zboží na jednom místě (tj. tam, kde ho byl přebytek), aby ho
prodali se ziskem jinde (tj. tam, kde bylo zatím něčím neznámým či vzácným). Ve 13. století jste si
tak např. mohli docela dobře vydělat, pokud jste nabízeli bruselské krajky dámám v Kijevě.
Největší obtíže té doby spočívaly pro tyto praktické ideje v nejistých časech. S pádem léního
systému spadla soudní pravomoc do klína zemským šlechticům. Právo tedy bylo takové, jaké si ho
určil vládce daného kraje. V tehdejších poměrech se prosadil názor, že téměř vše, co bylo v zemi,
náleželo jeho panovníkovi, tedy i to, co projíždělo jeho zemí, a jemu se to popř. zalíbilo. Silnější a
mocnější tedy určovali řád. Tehdy panovalo „právo pěsti“. Na jednu stranu to obchodní aktivity
velmi omezovalo, ale na stranu druhou se do nich proto pouštěli jenom ti nejschopnější.

Úkol:
1) Co vedlo lidi v minulosti (konkrétně pak ve středověku) k tomu, aby obchodovali nebo aby se stali obchodníky
(kupci)? Jak je tomu dnes? Co lidi motivuje dnes? Srovnejte.
2) Jaké právo dnes určuje pravidla obchodu, ať už uvnitř země či na mezinárodním poli?

