
Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví v Praze si Vás dovoluje pozvat na konferenci 

Jak správně finančně vzdělávat dospělé
Kdy: 25. listopadu 2011 od 8.30 hodin (do cca 17.30 hodin) 
Kde: Vencovského aula, Vysoká škola ekonomická, náměstí W. Churchilla, Praha 

  Hledání cesty ke zvýšení finanční gramotnosti české populace se zástupci státní sféry, neziskového sektoru 
i komerčních subjektů.

 Prezentace „best practice“ případových studií finančního vzdělávání.
 Otevřená interakce mezi účastníky konference při tematických workshopech.
  Prezentace výsledků exkluzivního kvalitativního průzkumu společnosti StemMARK mezi zástupci subjektů, které 

se v České republice zabývají otázkou finančního vzdělávání dospělých.

Konference se koná pod záštitou Ministerstva financí České republiky, v partnerství s Českou národní bankou 
a za finanční podpory Nadace Citi Foundation.

Vstup na konferenci je zdarma. Podmínkou je registrace na www.finance-edu.cz.



  09.00–09.15

 Zahájení konference
  Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze

  09.15–10.35

I. Jaká je poptávka? 
  Jaká je finanční gramotnost obyvatelstva a proč je třeba ji zlepšit?
 Ing. Dušan Hradil, vedoucí oddělení Analýzy finančního trhu, MFČR 
 Jaké problémy přináší finanční negramotnost? 
 Ing. Eva Zamrazilová, CSc., členka bankovní rady ČNB 
  Srovnání úrovně finanční gramotnosti a aktivit zaměřených na její 

rozvoj v regionu EMEA 
 Swati Patel, Senior Vice President, Community Development EMEA, Citi
  Pozitivní a negativní zkušenosti s finančním vzděláváním v zemích OECD
 Prof. Ing. Karel Dyba, CSc., velvyslanec při OECD

 Následuje coffee break

  11.00–11.30

II.  Jaká je nabídka a co funguje? 
  Výsledky kvalitativního výzkumu na téma efektivní formy vzdělávání 

dospělých
 Prezentace StemMARK a Citibank

Program konference
Konferenci moderuje Martin Veselovský

  11.30–12.15

III. Best Practices ve finančním vzdělávání
   Prezentace 2–3 konkrétních projektů představujících fungující efektivní 

model v oblasti finančního vzdělávání dospělých

 Následuje pracovní oběd

  13.45–14.45

 Panelová diskuse k dopoledním prezentacím
 Následuje coffee break

  15.15–16.30

IV. Workshopy 
 1. Finanční vzdělávání na neekonomických vysokých školách
  2. Role bank při zvyšování finanční gramotnosti klientů. Povinnost, 

marketing, anebo udržitelnost?
  3. Gramotná regulace, nebo regulace gramotnosti? Vztah regulace 

a finanční gramotnosti.

 16.30 – oficiální ukončení konference, pozvání k závěrečnému koktejlu

Podrobný program a další informace najdete na internetových stránkách 
konference www.finance-edu.cz
Změna programu vyhrazena


