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V zimním semestru 2. ročníku bakalářského studia absolvovali studenti oboru Personální 
management v průmyslových podnicích předmět Finanční gramotnost pod vedením pana Ing. 
Miroslava Škváry, MBA. V rámci tohoto předmětu byla paní Ing. Vladimírou Bendovou z organizace 
Business Leader Forum studentům prezentována možnost spolupráce na projektu pro Českou 
Spořitelnu. Z celého tehdejšího ročníku se projektu rozhodli zúčastnit studenti Jana Bakešová, Lucie 
Fiedlerová, Štěpán Pavíza, Pavel Schmied, Lucie Skvrnová, Kateřina Stejskalová, Klára Želechovská a 
Pavel Šaman, který se tenkrát rozhodl koordinovat aktivity mezi všemi zúčastněnými stranami. 

Studenti dostali úvodní zadání České Spořitelny, které se týkalo vymyšlení systému finančního 
vzdělávání pro lidi nejvíce ohrožené finanční negramotností – tedy pro lidi sociálně slabší či pro žáky a 
studenty jako prevenci případných budoucích špatných rozhodnutí v této oblasti. 

Délka projektu byla stanovena na časové období jednoho semestru s tím, že po skončení semestru 
studenti odprezentují své výsledky a možná řešení České Spořitelně, která se poté rozhodne, zdali a 
za jakých podmínek bude na projektu dále pokračovat. Po uplynutí této doby tedy studenti 
odprezentovali své výsledky České Spořitelně, přičemž prezentace se ujmuli Pavel Schmied a Lucie 
Fiedlerová. 

 

Jak studenti zhodnotili první fázi projektu a co jim to přineslo? Krátké zhodnocení se studenty po 
skončení úvodní tříměsíční fáze projektu si můžete prohlédnout na tomto videu: 
https://www.youtube.com/watch?v=ph-mGFAPKP4. 

https://www.youtube.com/watch?v=ph-mGFAPKP4


A jaký nápad studenti odprezentovali a jak projekt pokračoval dál? Návrhem studentů bylo webové 
vzdělávání založené na interaktivní webové hře, pomocí které se budou předávat nejzákladnější 
dovednosti finanční gramotnosti. Po odprezentování práce studentů se Česká Spořitelna rozhodla 
projekt posunout do další fáze a vytvořila projektový tým, jehož součástí byli nadále i studenti MÚVS, 
dále také analytici a programátoři z firmy AQUASOFT spol. s r.o. a zástupci společnosti TERRA-KLUB, 
O.P.S. pan Mgr. Daniel Kozák a Mgr. Jan Kovařík. 

Nakonec tak z původního semestrálního projektu vznikl dlouhodobý projekt, na kterém stejný tým 
studentů pracoval téměř rok. Studenti tak měli možnost rozpracovat své původní návrhy do 
detailnější podoby. Tato podoba v současné době slouží jako základ pro tvorbu konkrétní vzdělávací 
webové hry, která je vytvářena týmem grafiků a programátorů České Spořitelny. Projekt by měl být v 
průběhu příštího roku dostupný veřejnosti – tedy zejména mladým lidem, kteří z něj mohou těžit 
nejvíce. 
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