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Anotace modulu 

Stejně jako probíhá diskuze nutnosti výuky finanční gramotnosti již na základních školách, 
aby byla nová generace připravena na pohyb ve světě, kde vládnou peníze, tak i pro 
současnou dospělou populaci vyvstává potřeba orientovat se ve stále složitějším finančním 
prostředí. Obdobně jako je žádoucí učit naše děti pojmům, jako jsou úrok, dluhová spirála, 
měnový systém, spoření, důchod a majetek, tak pro jejich rodiče je zásadním úkolem tento 
majetek udržet a v ideálním případě i zhodnotit. K tomu je potřeba znát zákonitosti 
kapitálových trhů, jejich možnosti a v neposlední řadě také rizika s nimi související. 

 

Cíl modulu: 

Cílem tohoto modulu je právě zdokonalení v orientaci na kapitálovém trhu, poznání jeho 
vývoje a současného začlenění do lidské společnosti, jakož i interakce s ostatními vědními 
disciplínami. Hlavní důraz bude kladen na stanovení rizikového profilu investora, praktické 
pochopení hlavních investičních instrumentů, a z nich pak sestavení diverzifikovaného 
investičního portfolia, které má přinést svému vlastníkovi co nejzajímavější výnos s co 
nejnižším rizikem. 
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