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Účastníci a účastnice porozumějí propojení bohatství a moci ve světě.
Účastníci a účastnice pojmenují následky nerovnoměrného rozložení bohatství
a moci ve světě.
Účastníci a účastnice navrhnou plán na spravedlivé rozložení bohatství a moci.

90 minut

14+

8–25

mince: 5 ks pro každého + 10 mincí navíc, ponožky: 1 pár na 5 účastníků/ic 
(zaokrouhlujte nahoru), 3 velké listy papíru (flipchart) a fixy, papíry a propisky, otevřený 
prostor

Odložte 10 mincí navíc stranou. Na flipchartu připravte tabulku, do které budete 
zaznamenávat rozdělení bohatství, a dále tabulku s názvem „Vážení darující“.

Cíle

Doba trvání

Věk

Počet účastníků

Pomůcky

Příprava

Programy

Propojení se skautskými
stezkami

Porozumění vzájemné
propojenosti světa

Jednání ve prospěch
spravedlnosti a rovnosti

Kvalitní vzdělání
Méně nerovností
Zdraví a kvalitní život

Pomoc druhým
Propojený svět

4
10
16

C.4
E.3

Kompetence globálního
občanství

Cíle udržitelného
rozvoje

Boj o bohatství 
a moc
Peníze hýbou světem. Ale ne všichni jich mají 
stejně… Simulační hra zkoumá, jak jsou bohatství 
a moc rozložené ve světě a co z toho plyne 
pro chudé i bohaté. Program vede k hledání cest  
ke spravedlivému rozložení bohatství ve světě.
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Boj o peníze (10 minut)
Na úvod vysvětlete účastníkům a účastnicím, že půjde o simulační hru, ve které si mezi sebe rozdělí bohatství celého světa (ukažte 
jim mince, které toto bohatství představují). Upozorněte, že boj o peníze začne až na smluvený signál (např. tlesknutí). Zdůrazněte, že  
při tomto „boji“ se nesmí používat násilí, a proto bude platit následující pravidlo: Nikdo ze zúčastněných se při boji o peníze nesmí dotknout 
ostatních. Můžete určit i trest za porušení pravidel, například odevzdání 1 mince dotčené/mu.

Připravte podmínky pro boj o peníze:
•	 Všechny požádejte, aby si sedli na zem do velkého kruhu (uprostřed kruhu musí zůstat dostatečný prostor na hraní).
•	 Vezměte 10 mincí, které jste si odložili při přípravě stranou, a náhodně je rozdělte mezi dva hráče či hráčky. Jiným náhodným lidem 

dejte po páru ponožek (jejich počet se odvíjí od celkového počtu zúčastněných – viz pomůcky). Řekněte jim, aby si je navlékli  
na ruce a nechali si je po celou dobu hry. Veškeré diskuze týkající se rozdaných mincí a ponožek odložte až na závěrečnou rekapitulaci 
po ukončení hry.

•	 Doprostřed kruhu rovnoměrně rozházejte mince.

Smluveným signálem odstartujte sběr mincí. Cílem hry je sesbírat co nejvíc mincí rozházených v kruhu.

Jakmile jsou vysbírány veškeré mince, požádejte účastníky a účastnice, aby postupně oznámili ostatním, jaké je jejich bohatství. Výsledky 
zaznamenávejte do tabulky na flipchart:

•	 Připomeňte skupině, že tyto mince představují bohatství ve světě. Počet mincí, které vlastní, tak ovlivní, do jaké míry budou schopni 
uspokojit své potřeby, jako jsou jídlo, bydlení, zdravotní péče, základní vzdělání atd., a také své další požadavky, jako například 
vyšší vzdělání, auta, počítače, hračky apod.

•	 Dopady výše uvedeného se projeví takto:

•	 8	a více	mincí	(velmi bohatí) – tito lidé budou schopni pokrýt všechny své potřeby a většinu svých požadavků;
•	 5	až	7	mincí	(středně bohatí) – tito lidé budou schopni pokrýt své základní potřeby;
•	 4	a méně	mincí (málo bohatí) – pro tyto lidi bude obtížné přežít v důsledku nemocí, podvýživy, nevhodného 

obydlí a nedostatku vzdělání, které potřebují k získání práce.

Dary (10 minut)
Dejte úspěšnějším hráčům a hráčkám možnost, aby své mince získané v boji někomu darovali.
•	 Upozorněte je, že v následujících minutách mohou komukoli darovat jakékoli množství mincí. Zdůrazněte, že to není povinné a že 

všichni, kteří se o své mince podělí, budou respektováni jako dárci a dárkyně a budou jmenovitě uvedeni v seznamu „vážených 
darujících“.

•	 Pokud bude někdo chtít své mince přerozdělit, nechejte na to přibližně 3 až 4 minuty. Poté se zeptejte, zda se někdo po přijetí  
či darování mincí posunul v tabulce. Tyto změny do tabulky zaznačte. Doplňte seznam „vážených darujících“ a uctivě vyhlaste jejich 
jména.

Velmi bohatí (8 a více mincí) Středně bohatí (5 až 7 mincí) Málo bohatí (4 a méně mincí)

•	 Vymyslete plán na spravedlivé rozdělení mincí (bohatství světa), který povede ke snížení rozdílů v rozdělení bohatství.
•	 Upozorněte, že plány skupin se budou představovat ostatním, že o nich budete diskutovat a že následně 

jeden z nich společně vyberete pro realizaci. Plán každé skupiny by proto měl:

•	 vysvětlit, co je třeba udělat (pokud je něco takového);
•	 popsat, co se skupina chystá učinit a proč;
•	 odůvodnit, proč je jejich plán spravedlivý.

Přerozdělování bohatství (40 minut)
Následujícím úkolem bude vymyslet a vybrat plán na spravedlivé rozdělení bohatství světa.
•	 Rozdělte zúčastněné do tří skupin podle počtu mincí, které vlastní (velmi bohatí, středně bohatí, málo bohatí). Do každé skupiny 

rozdejte papíry a propisky.
•	 Zadejte skupinám následující úkol:
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•	 Jednotlivé plány sepisujte na velký list papíru.

•	 Výběr se provede hlasováním, přičemž rozložení hlasů při hlasování bude následující:

•	 velmi bohatí – 8 hlasů na osobu;
•	 středně bohatí – 2 hlasy na osobu;
•	 málo bohatí – 0,5 hlasu na osobu.

Reflexe (30 minut)
Na úvod reflexe se věnujte tomu, jak hráči a hráčky prožívali a vnímali, co se ve hře dělo. Až poté se věnujte zobecnění a hledání paralel 
s realitou. Projděte postupně všechny tři části hry. O otázkách pro reflexi budou všichni diskutovat ve skupinách, do kterých byli dle 
počtu mincí rozděleni ve hře. Na závěr se věnujte vlastnímu postoji účastníků a účastnic.

Boj o peníze
Jak jste prožívali „boj“ o peníze? Jaké byly vaše pocity?
Jaké měl kdo na začátku podmínky? Proč měl někdo na rukou ponožky a co to pro něj znamenalo? Proč myslíte, že někdo dostal mince ještě 
předtím, než začal boj o peníze?
Koho by v našem světě mohli symbolizovat hráči s ponožkami na rukou a koho ti s mincemi?

Dary
Jaké jste zažívali pocity, když jste se měli rozhodnout, zda darovat, či nedarovat své mince?
Proč jste se rozhodli (ne)darovat své mince?
Jak jste se cítili, když vám někdo (ne)daroval své mince?
Proč myslíte, že měli ve hře všichni možnost darovat své mince?
Darovali jste někdy ve svém životě někomu něco? Co vás k tomu vedlo?

Přerozdělování bohatství
Jak jste spokojeni s vybraným plánem na spravedlivé rozdělení bohatství?
Jaké byly rozdíly v předložených plánech?
Co pro vás hrálo nejdůležitější roli při rozhodování o přijetí, nebo nepřijetí návrhu?
Proč někteří dostali k dispozici víc hlasů než jiní? Jak souviselo množství vlastněných mincí s počty hlasů? Proč myslíte, že ti, co měli více mincí, 
měli i více hlasů?
Jak spolu souvisejí peníze a možnost ovlivňovat dění? Existuje podle vás taková souvislost i ve skutečnosti? Napadá vás nějaký příklad?

Vlastní postoj
K čemu vede nebo může vést nerovnoměrné rozdělení bohatství ve světě?
Co si myslíte o přerozdělování bohatství? Proč by (ne)mělo k přerozdělování bohatství docházet?

•	 Na vypracování plánů dejte skupinám 10 minut. Vysvětlete, že plán nemusí být propracovaný úplně do hloubky, ale že by měl 
ukazovat potenciální zásahy, ke kterým je možno přikročit, abychom se vypořádali s problémem chudoby.

•	 Jakmile jsou plány připraveny, požádejte každou skupinu, aby svůj plán vysvětlila ostatním a odpověděla na případné otázky.

•	 Po zodpovězení všech dotazů bude třeba vybrat jeden plán, podle kterého se následně přerozdělí bohatství.

•	 Požádejte všechny zúčastněné o hlasování. Hlasy zaznamenejte, hlasování vyhodnoťte a oznamte, který plán byl vybrán k realizaci.

Moje poznámky k realizaci:
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www.skautinazemi.cz/aktivity

Upraveno na základě: BRANDER, Patricia a kolektiv. Kompas: Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům. Praha: Argo, 2006.
OXFAM. Reward work, not wealth [online]. Oxfam GB, 2018 [cit. 10. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/
file_attachments/bp-reward-work-not-wealth-220118-en.pdf.
TERREIRA, Francisco. The 2017 global poverty update from the World Bank. In: The World Bank [online]. 16. 10. 2017 [cit. 10. 2. 2018]. 
Dostupné z: http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/2017-global-poverty-update-world-bank.
WILLIAMS, Jeremy. How many people still live in poverty? In: Make Wealth History [online]. 2. 2. 2017 [cit. 10. 2. 2018]. Dostupné z: https://
makewealthhistory.org/2017/02/02/how-many-people-still-live-in-poverty.
Program	je	též	dostupný	na	www.skautinazemi.cz/aktivity/boj-o-bohatstvi-a-moc.

Jaké další zdroje mě k tématu napadají?

Infobox

Nevládní organizace Oxfam v  lednu 2018 oznámila, že 1 % nejbohatších lidí světa v  roce 2017 vlastnilo 82 % veškerého 
vygenerovaného bohatství na světě. Pro srovnání: v roce 2009 toto jedno procento vlastnilo 44 % bohatství a v roce 2016 to bylo 
50 %. Rok 2017 zaznamenal také nejvyšší nárůst počtu (dolarových) miliardářů v dějinách: v průměru přibyl každé dva dny jeden 
nový miliardář. Extrémní nárůst bohatství této skupiny je alarmující také proto, že spodních padesát procent nezaznamenalo nárůst 
žádný.

Proč by nás měla taková čísla znervózňovat, když jiné statistiky uvádějí, že lidstvu se vede lépe než kdykoli v dějinách a jen od roku 
1990 klesl počet lidí žijících v naprosté chudobě (tedy za méně než 1,25 dolaru na den) ze dvou miliard na 800 milionů?

Důvodů pro neklid je víc, ale jeden je opravdu nápadný a týká se podstaty demokracie: malá skupina stále bohatších lidí si za své 
peníze kupuje stále větší politickou a ekonomickou moc, a v rostoucí míře tak přebírá kontrolu nad společností. Často se jedná o držbu 
klíčového monopolu. Příkladem je Mexičan Carlos Slim, šestý nejbohatší člověk na světě, jehož bohatství pochází z vlastnictví veškerých 
telefonních a širokopásmových komunikací v Mexiku. Držba monopolu je umocněna schopností ovlivnit veřejnou politiku ve svůj 
prospěch. Oxfam odhaduje, že podobným způsobem jsou nabyté až dvě třetiny bohatství nejbohatší skupiny lidí.

Jaká další témata jsou s programem spojená?


