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OBCHOD ANEB JAK FUNGUJE NEVIDITELNÁ RUKA TRHU

Obchodování ve sv t  je dnes na tak vysoké úrovni, která vyžaduje od obchodník  vysoké vzd lání 
v oblastech marketingu a managmentu, a zna nou profesionalitu v jednání s lidmi, znalost komunika ní techniky 
a bankovnictví. Také je d ležitá reklama a vybudování tzv. dobrého jména  rmy nebo obchodní spole nosti. Proberte 
p ípady významných sv tových subjekt , jejichž jméno je již spojeno s významnou obchodní zna kou.  

Motivace:

40 bílých papír  formátu A4, 30 bankovek – každá v hodnot  100 jednotek, 2 listy barevného lepicího 
papíru formátu A4, 4 stejné páry n žek, 4 stejná pravítka, 2 stejná kružítka, 2 úhlom ry, 3 pravoúhlé trojúhelníky, 
14 tužek, 2 archy balicího papíru, lepicí páska.

Dále je vhodné mít k dispozici 6 stol , alespo  6 židlí, 6 šátk  a 2 organizátory hry.

Pot eby:

P ipravte si místnost tak, aby v ní bylo 6 stol  (pracovních ploch) a u každého alespo  jedna židle. Je 
zapot ebí dvou organizátor  (jeden bude d lat banké e a druhý bude hru ídit).

Dále si p ipravte 3 typy soubor  pom cek (každý soubor bude dvakrát). 

Soubor A:  2 páry n žek, 2 pravítka, 1 kružítko, 1 pravoúhlý trojúhelník, 1 úhlom r, 
   1 list papíru, 6 bankovek, 4 tužky. 
Soubor B:  10 list  papíru, 1 list barevného lepicího papíru, 2 bankovky. 
Soubor C:  4 listy papíru, 2 bankovky, 2 tužky. 

Na každý st l dejte jeden ze soubor  a pom cky p ikryjte šátkem. Dále na jeden balicí papír nakreslete tvary obrázk , 
se kterými mohou ú astníci obchodovat, jejich rozm ry a cenu (p íloha C3A). Tento papír p ilepte v místnosti na ze  
tak, aby jej m li všichni ú astníci b hem celé hry na o ích. Viditeln  na ze  p ilepte i druhý balicí papír, na který 
napište tato pravidla: 

Hra má jen ty i jednoduchá pravidla:

1.   Všechny kusy zboží nabídnuté banké i musí být vyst iženy n žkami, mít ostré hrany a p esnou velikost. 
  Sumu, kterou za n  stržíte, p ipíše banké  na ú et.
2.  M žete použít jenom ty pom cky a materiály, které jsou na stolech. Pom cky nelze ni it.
3.  B hem hry nesmíte použít násilí.
4.  Vedoucí hry reprezentuje OSN a má rozhodující hlas p i jakémkoliv sporu. 

Ú astníky rozd lte do p ti až šesti skupin takto: 

U souboru pom cek A bude 6 ú astník  – tito ú astníci mohou p edstavovat zem  jako je nap íklad Velká Británie, 
Itálie, USA nebo Francie (toto jim ale zatím ne íkejte). U souboru pom cek B bude skupinka 5 ú astník  – zde se 
jedná nap . o Indii, Brazílii, Peru a Nigérii. Soubor pom cek C obdrží skupinka 4 ú astník  – Ghana, Ke a, Barma i 
Tanzanie. Každé skupin  ukažte její pracovní prostor. Pom cky si odkryjí všechny skupiny najednou. D íve než šátek 
odkryjí, vysv tlete ú astník m, že cílem každé skupiny je vyd lat pro sebe co nejvíce pen z s pomocí pot eb, které 
má k dispozici. Nesmí použít žádné jiné! Zboží, které vyrábí a následn  s ním obchodují, jsou tvary, jež jsou nakresleny 
na balicím papíru p ilepeném na zdi. Každý tvar má ur itou cenu. Výrobky, které vytvo í, vykupuje banké , který jim 
p ipisuje peníze na jejich ú et. ím více kus  vyrobí, tím budou bohatší. Ú astník m p e t te pravidla, která jsou 
napsána na druhém balicím papíru p ilepeném na zdi. To je vše, co ú astník m sd líte. Na výrobu požadovaných tvar  
jim necháte zhruba 45 minut (záleží na velikosti a zájmu skupiny). 

Ze za átku budou z ejm  n kte í zmatení a budou se dožadovat kružítek, tužek, budou se ptát, jak mají vyráb t, když 
„nic“ nemají atp. Vše jim ale e eno bylo a vy jim již nic nevysv tlujte, nera te. Sami musí p ijít na to, že mohou mezi 

Provedení:

V ková kategorie

9. ro ník, 14+

Prostor

místnost

Po et ú astník

15–30

Ro ní období

kdykoliv

as realizace

60–90 minut

as p ípravy

30 minut

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém , ke komunikaci, sociální a personální, ob anská 
a pracovní.

Porozum t principu a d sledk m fungování volného obchodu a tomu, jak obchod souvisí 
s prosperitou zem . Probudit zájem o problém a vyprovokovat zábavnou formou diskusi o systému sv tového obchodu.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Planeta Poznání – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:
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Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. Pro d ti s leh ím 
stupn m používat velké písmo, aktivitu d lat v dob e osv tleném 

prostoru. Pro t žší stupe  postižení není aktivita vhodná.
Sluchov  postižení – dát si pozor na to, aby dít  bylo poblíž a m lo možnost p i vysv tlování odezírat ze rt  
vedoucího. Vysv tlovat krok za krokem. Zjednodušený návod v textové podob . 
Pohybov  postižení – bez omezení.
Mentáln  postižení – nevhodné.

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát d tem dostate ný prostor na komunikaci.
Obtížn  vychovatelní – stanovit striktní hranice a pravidla p i h e.
Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – dostatek asu na zpracování podklad . 

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

D sledné sledování hry a zaznamenávaní post eh  pro následnou diskusi a nebo pro pot ebnou zm nu 
pravidel.

Pozor na:

sebou obchodovat. Hned za ne vyráb t skupina A, ale rychle jí dojde papír, takže se z ejm  budou snažit odkoupit 
papír od jiných skupin, které jej mají dostatek. 

Je t eba, aby vedoucí, který hru organizuje, pe liv  sledoval její pr b h a d lal si na papír poznámky, které využije 
v záv re né diskusi. M l by sledovat a zaznamenávat si, jaké obchody byly uzav eny, za kolik bylo co prodáno, jak se 
to v pr b hu hry m nilo. Sleduje také to, jak bylo nap . s papírem nakládáno – zda se ú astníci snažili papírem šet it 
nebo jim z stávaly velké zbytky, protože si tvary špatn  rozvrhli (toto m žete použít i jako ukázku v záv re né diskusi). 
Vedoucí také hlídá, jak se chovají jednotliví lenové atd.

Banké  bude mít své místo v téže místnosti, bude pot ebovat papír, tužku a pravoúhlý trojúhelník. Na papír si ud lá 
6 sloupc  (pro každou skupinku jeden), do kterých bude zapisovat peníze za odkoupené výrobky. Než výrobky 
odkoupí, bude je také kontrolovat. Pomocí trojúhelníku bude m it, zda mají odpovídající velikost, jestli nejsou 
výrobky kostrbaté atp. Nep esné výrobky nemusí odkoupit a vrací je zp t, pop ípad  za n  m že nabídnout mén  
pen z.

Vedoucí, který hru organizuje, m že také ovlivnit vývoj hry. N které skupiny se budou cítit bezmocné a nebudou 
v d t, co d lat. Aby takovou skupinu vedoucí povzbudil k obchodování, m že do hry zasáhnout. M že takové skupin  
poskytnout informaci, tajnou zprávu, kterou ostatní skupiny nev dí. M že tajnou informaci íct jen dv ma skupinám, 
m že také zm nit podmínky pro všechny skupiny. Je ale pot eba, aby o všech krocích v as informoval banké e!

P íklady zásahu vedoucím do hry:

Zm na tržních cen – po pár minutách hry zm te hodnotu n kterých tvar . Bohaté skupiny tím m žou t eba zjistit, 
že kružítka už nejsou tak d ležitá jako p ed chvílí. Tato zm na simuluje situaci, kdy zem  zjistí, že technologie je 
již zastaralá d sledkem zm ny okolností. Ceny ale klesají i z d vodu p esycení trhu. Vedoucí hry tedy komunikuje 
i s banké em a v p ípad , že v bance p evládají nap . obdélníky, tak vedoucí vyhlásí zm nu cen z d vodu p esycení 
trhu a na balicím papí e cenu škrtne a napíše cenu aktuální. Zásoby surovin – z tajných zásob, které má vedoucí u sebe, 
m že n které skupince poskytnout papíry navíc a ostatním skupinám oznámí, že bylo objeveno nové ložisko surovin. 
Postavení skupin se rychle zm ní, bude-li ložisko objeveno až ke konci hry, kdy už papír nebude mít skoro nikdo. 
Barevný lepicí papír – na za átku hry dostaly n které skupiny barevný lepicí papír. Vedoucí jim k tomu papíru nic 
ne ekl a možná si ho ú astníci ani nevšimli a stále jim leží na stole. Tento papír m že být cenný zdroj, ale daná zem  
nezná jeho hodnotu. M žete tedy jiné skupin  (nebo dv ma skupinám) tajn  íct, že pokud na tvary z bílého papíru 
nalepí kousek tohoto barevného papíru, tak jejich hodnota stoupne nap . ty násobn . Takto informované skupiny 
se budou z ejm  snažit odkoupit tento barevný papír. Pokud se jim povede papír získat, z ejm  na tom dost vyd lají. 
V p ípad , že p vodní skupina papír neprodá za žádnou cenu do konce hry, m že dojít k tomu, že se jeho hodnota 
nikdy nepozná. Pomoc OSN – vedoucí hry m že b hem hry také podpo it jednu nebo dv  skupiny tím, že jim poskytne 
pomoc OSN za ur itých stanovených podmínek. Podmínkou t eba m že být, že t etina vyrobeného zboží se vrátí zp t 
OSN jako úrok. Pomoc m žeme poskytnout nap . zap j ením n žek na ur itou dobu atp. 

Na záv r hry je d ležitá diskuse. Ú astníci by m li hovo it o tom, jak se p i h e cítili, jaké problémy ešili, jaké 
problémy m ly zem  chudé a jaké pro zm nu ty nejbohatší, jak to je ve skute nosti… Diskutujte o tom, která skupinka 
zastupovala jakou zemi atd.

Alternativa: hraje-li mén  ú astník  než t icet (nap . 15—20), je t eba je rozd lit tak, aby bylo alespo  p t skupin, 
a aspo  jedna musí mít k dispozici soubor pom cek typu A. Pokud odeberete ze hry jeden soubor pom cek typu A, 
je t eba odstranit i odpovídající množství papíru, aby byla zachována rovnováha mezi „surovinami“ a „technologiemi“. 

Banké  m že dát ú astník m na výb r, jestli cht jí peníze p ipsat na ú et nebo je dostat hotov  – hlavn  kv li 
obchodování. V tomto p ípad  je t eba mít v tší množství bankovek v r zných hodnotách. Také nezapome te 
vynechat poslední v tu v pravidlech v bod  . 1. Na za átku hry se m že také ú astník m íct, že banké  vykupuje 
tvary nap . jen po p ti stejných kusech. 


