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03 Člověk a budoucnost: učební list 

Člověk na rozdíl od ostatních tvorů na Zemi ví, co je minulost a současnost 
a umí přemýšlet i o budoucnosti. 

Člověk umí přežít i na pustém ostrově nebo v polárních krajích. Pokud žije v naší 
spotřební společnosti a nemá nadmíru peněz, umí přežít svojí skromností. 
Nepotřebuje vše, co se mu v reklamách a v obchodech nabízí. Určitě ví, kolik peněz 
bude mít za vykonanou práci, umí si naplánovat i své výdaje. To znamená, že umí 
hospodařit se svými penězi, pokud si nevypěstoval závislost například na alkoholu, 
cigaretách nebo drogách. 

 

Pokud bychom měli dostatek peněz, tak bychom nemuseli chodit do zaměstnání, 
nebo se starat o své příjmy. Mohli bychom se věnovat například svým koníčkům, 
rodině a dětem. Tuto životní šanci však většina z nás nemá, proto musíme dávat 
přednost svým pracovním povinnostem před svými zájmy. 

 

V průběhu života si však můžeme naplánovat svoje příjmy peněz tak, abychom si 
vytvořili svoji jistotu na stáří. Musíme se o své současné a budoucí příjmy starat 
sami, nemůžeme veškerou zodpovědnost přenechat na státu a dětech. Pro úspěšné 
hospodaření s našimi penězi je pro nás důležité se neustále vzdělávat v této oblasti, 
kterou odborníci nazývají finančním vzděláváním. 
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„Pokud o něčem dokážeme snít, dokážeme to i udělat.“  Pat Riley 

 

Pokud jsou PŘÍJMY větší než VÝDAJE, zbydou nám peníze v peněžence (nebo na 
účtu) a vznikne nám ZISK.  

Protože si chceme zvyšovat postupně svoji ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ (nové vybavení bytu, 
nové auto, moderní oblečení …) za peníze ze zisku přednostně nakupujeme tyto věci 
a většinou nemyslíme na svoji budoucnost. 

Moudří lidé si peníze ze zisku ukládají a po určité době za ně nakupují majetek, který 
jim vydělává další peníze (např. pronájem vlastních bytů, domů, pozemků, garáží, 
nákup zlata atd.) a je klíčem k jejich BUDOUCTNOSTI – tuto činnost nazýváme 
investováním (vznikem penězonosičů). 

Moudří lidé myslí ve svých výdajích 
také na pomoc druhým lidem 
(nemocným, postiženým, starým lidem, 
přispívají na vzdělání, kulturu, 
zájmovou činnost). Tuto jejich aktivitu 
nazýváme DOBROČINNOSTÍ 
(charitou). 


