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Co si za peníze nekoupíte 
„Peníze cností nebo neřestí?“ 

(esej) 

 

Ve své eseji se pokusím uchopit lidskou tužbu po velkých statcích a nutností vlastnit nadměrné 
množství peněz. Zamyslím se nad čistou hodnotou peněz bez zásahu dalších různých aspektů. 

Vyvrátím tvrzení: „Za peníze si štěstí nekoupíš.“ Předložím vlastní pojímání významu peněz a odkryji 
strachy, jež mám v sobě s nimi spojené. Především bych chtěla uvést dvě protichůdné záležitosti 
z běžného života týkající se peněz a svobodného ducha. Podíváme se pomyslně do lidského nitra, 
neboť ověříme, zda peníze ovlivňují náš charakter. Ponoříme se do dětských snů, které mimo jiné 
formuje i výchova finanční gramotnosti. Dále uvedu mnou vytvořený seznam prvků, které jen stěží 

nahradí nicotná hodnota peněz. Ve své závěrečné úvaze pojmenuji boží lásku jako opravdové 
bohatství a nasměruji čtenáře k mnoha dalším nezodpovězeným otázkám. 

Pro mé neznalosti v oblasti psychologie či neurochemie nemohu popsat reakce mozku na pocit 
spojený s tím něco vlastnit. Selským rozumem představím jen domněnky, které dávají mě samotné 

smysl. Zabloudíme-li do minulosti setkáme se s dřívějším obchodováním, kde měnou bylo cenné 
jmění. Určitě není těžké si pod pojmem cenné cokoli představit, protože by mohlo být synonymem ke 
slovu vzácné. Obchodování probíhalo překupnictvím či z prosté potřeby získat nedostupné suroviny. 

Záměrem bylo přebytek výměnným obchodem směnit za potřebné věci. Vývoj měny dosáhl již ve 
středověku podobu mincí, které ale pořád byly hodnotné. Stříbro je vzácná ruda a vlastníci mincí 

peníze po právu ochraňovali. Bohatství zušlechťovalo a zajišťovalo postavení ve vyšší vrstvě 
společnosti. 

Vraťme se k dnešní podobě peněz. Kromě měděných mincí z peněženky tu a tam omylem vylítne 
potištěný papírek – bankovka. Spíše vlastníme kouzelné plastové kartičky, které přezdíváme 

kreditní/debetní karty. Vsadím se, že kdybych se náhodou ocitla v minulosti ve styku s panovníkem, 
jehož největší chloubou je královská truhla plná zlatých mincí, držení kreditní karty by jeho tužby 
neuspokojilo. Hodnota peněz je tudíž neuchopitelná či domyšlená. Také velmi strategická. Touha 

vlastnit peníze narůstá do nepočitatelných výšek právě tím, že si neumíme pod danou částkou 
v mnohých případech nic konkrétního představit. Vidíme jen číslo, narůstající nuly. Čím delší, cítíme 

vnitřní vzrušení větší. Čím vyšší, tím neuspokojivě krmí naši nenasytnost. Chceme pořád víc a víc. 
Výdej stříbra poklesne, ruda zanikne, ale nul, alespoň v naší mysli, můžeme za číslo přidávat stále 

více – nekonečno. 

Dříve pro mne bylo nepochopitelné, jak může hodnota peněz narůstat i klesat. Kdybych měla svému 
mladšímu já, pětileté Káje, vysvětlit, proč tomu tak je, uvedla bych důvod velmi stručně. Celosvětově 
smluvená hodnota peněz závisí na prosperitě dané země. Je v přímé závislosti s tržní ekonomikou na 
principu nabídky a poptávky. Pokud není poptávka, tak je nabídka přebytečná a vzniká ekonomická 

inflace. Inflaci zažívalo například Německo po první světové válce, později se stala záminkou pro 
utlačování židovské rasy. Důsledkem krize a inflace je ztrácení peněžní hodnoty hmotných statků a 
zaniknutí nabídky. Krize je ovšem v ekonomice velmi významná. Tvoří ochranný systém pro udržení 

stabilní hodnoty měny. 

Již jsem tedy objasnila význam hodnoty peněz, která nabývá v souvislosti s nabídkou a poptávkou. 
Sice hodnota uchopitelná není, zakoupené zboží však přirozeně uspokojuje naši potřebu – vlastnit. 
Nastává zodpovědět tedy další otázku dnešní společnosti. Proč jsou lidé schopni produkt, zboží či 

výrobek přeplatit? Drahá kabelka, ušitá levnou pracovní sílou v Bangladéši, se opravdovou hodnotou 
ani zdaleka neshoduje s číslem udaným na cenovce. Její hodnota je postavena na světově velmi 
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známé značce. V době, kdy jsou peníze téměř imaginární záležitostí, si lidé dokazují své bohatství 
právě vlastněním produktu od drahých firem „na úrovni“. Nehodnotný výrobek dává všem na vědomí 

společenský status vlastníka. Většinou se tak opomíjí praktické využití věci a z výrobku se stává jen 
nositelova chlouba. Dle mého jsem právě přesně a dopodrobna popsala nenasytný a nezdravý přístup 

k penězům většinové společnosti. 

Jak se rozhodneme se svými penězi naložit a hospodařit je naše vlastní volba. Podobně jednáme i 
v životě a se svým životním směrem. Zodpovědnost. Konáme buď ve prospěch přítomnosti nebo 

budoucnosti. 

Dalším doprovázejícím termínem může být právě štěstí – „Za peníze si štěstí nekoupíš.“ Štěstí je silný 
protipól neštěstí. Pod pojmem štěstí si představím krátkodobou extázi. Nestálý stav, který ve spojení 
s penězi nemůže přinést do života nic víc než nerozumné rozhazování a peněžní úlety. Zoufalci na dně 

společenské hierarchie po penězích dychtí. Ovšem zůstává faktem, že jim ani peníze z jejich 
mizerného stavu nepomůžou. Zvlášť, když na ně nejsou zvyklí. Dostane-li se jim do rukou 

neočekávaný příjem, stejně netuší, jak finanční obnos využít. Zláká je již zmíněná krátkodobá extáze 
schovávající se pod líbeznějším názvem štěstí a výsledkem je užitek drog, nadměrné množství 

alkoholu a další uspokojivá tlumení lidských pudů a chutí. Dopřejí si chvilku onoho štěstí, chvilku 
donedávna odepřené radosti, na úkor zahubení slibnější budoucnosti. 

Na druhé straně spokojenost - „Lze si bohatstvím zajistit spokojený život?“ Zkusme si nejdříve sami 
pro sebe objasnit, co pro nás znamená spokojenost. Spokojenost vnímám jako schopnost, umění, 
udržet si balanc i v nepřívětivých situacích. Lidský život, pokud mu tak svolíte, vás dokáže naučit 

vnímat hezké i v nehezkých osobních záležitostech. Myslím si, že pomocí financí můžeme žít 
spokojenější, a hlavně jistější život. Peníze ale nejsou tím nejdůležitějším stavebním kamenem, 

v konečném důsledku připomínají jen rozkošné záclonky v okně. Zkusme vyjmenovat, co výstavbě 
spokojeného života předchází. Začala bych skromností, díky které nahlížíme na život s vděčností. 

Vděčnost nás přivádí k uvědomělosti, jež je důležitá pro správné zacházení s penězi. Dobré zacházení 
je velice prospěšné, neboť se díky němu nestáváme otroky peněz, nýbrž jenom pouhými vlastníky. 

Jestliže náš zájem o peníze nehraničí se sobectvím, stáváme se zdravě smýšlejícími a finančně 
gramotnými lidmi. Osobní vyrovnanost a nezávislost souvisí s konečnou spokojeností. 

Co když je jedna ze stavebních cností narušena? Postrádáme-li základní prvek skromnosti, zbývá nám 
jen chamtivé sobectví. Cituji odstavec vět z mého deníku: „Můj největší strach je, že ztratím chuť 

života. Přestane mě bavit, protože si budu moct dovolit vše, a tak nebudu chtít už nic. Přestanu snít a 
mé cíle se stanou pouhou dětinskou představou o životě. Zazdím v sobě hravé dětské já a mou 

největší starostí – střet mých zájmů, budou peníze. Děsí mě, že dospěji. 

„Peníze – dobrý sluha, zlý pán.“ 

Mnohokrát jsem se svým dědou z matčiny strany o penězích diskutovala. Pojímání bohatství 
vnímáme nejspíš každý jinak, na významu peněz v našich životech jsme se vcelku shodli. 

Uvedu příběh ze života. Můj známý – dospělák, přišel k obrovskému obnosu peněz hazardem. Jeho 
touha byla především vyhrát, o tom to je, jinak by lidé nesázeli. Nečekanou výhru blaženě přivítal. Po 

vystřízlivění z onoho vítězného stavu ho ovšem přepadl strach o peníze. Najednou nevěděl, co 
s takovým finančním obnosem bude dělat. Také si uvědomoval, že vlastnit bohatství sebou přináší 
neúnosnou zodpovědnost. Zodpovědnost za rozhodnutí, jež s ním učiní. Více než výhra ho proto 
uspokojilo, když peníze daroval a spravedlivě rozdělil mezi své nejbližší. Moc si svého známého 

dospěláka za jeho dobrosrdečné nesobecké rozhodnutí vážím. Díky němu jsem pochopila, že peníze 
můžou být zátěží. 
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Byl jednou jeden moudrý pán, který se rozhodl svá raná dospělácká léta věnovat samostudiu 
ekonomie a své první větší peníze investovat do akciových společností. Věnoval se pak ještě dlouhá 
léta obchodu na burze. I přes mnohé přešlapy, začal sbírat ovoce v podobě nemalých vyplacených 
dividend. Dnes se může po právu, díky svým zkušenostem, nazývat úspěšným investorem. Mluví o 

svém peněžním úspěchu jako o životní jistotě. Obdivuji ho za jeho taktéž nesobecký přístup 
k penězům, kterých se ovšem nebojí. Nebojí se jich, neboť neovlivňují jeho osobní svobodu, umí 

s nimi rozumně zacházet, a hlavně s nimi provádí další investice. V tomto případě onomu moudrému 
člověku peníze nabízí nadhled nad životem. Nemusí se strachovat rodinné finanční nouze, peníze mu 

slouží ku prospěchu. Peníze můžou mít podobu jistoty. 

Pomalu se dostáváme k mým nejvěrnějším přátelům – k dětem. Dětí v svém rodinném kruhu jsem se 
také tázala na otázku peněz. Snažila jsem se je vyzpovídat otázkami: „Máš milion korun, co si za ně 

chceš koupit?“ Odpovědi byly opravdu různorodé, většinou buď nereálné nebo velice skromné. Tito 
malí človíčci si hlavně naivně, v mých očích sladce a úsměvně, mysleli, že by milion korun našli 
zakopaný v truhle, nejlépe hned v půdě svých zahrad. Ptala jsem se jich totiž, jak by k onomu 

nepředstavitelnému množství peněz přišli, či jak by ho získali. Většinou by si za tyto peníze koupily 
hmotné věci, které by jim udělaly radost. Naopak děti políbené výukou finanční gramotnosti 

odpovídaly velice sofistikovaně. Až mi běhal mráz po zádech, když s velikým nadhledem nad situací 
přemýšlely, čím peníze znásobit. Z jednoho milionu korun nebyly už tak vyjukaní. Zde je tedy vidět, 

zvláště v dnešní době podvodných půjček, že finanční gramotnost je důležitá znalost pro život. 

V předchozích odstavcích své eseje jsem se zaměřila spíše na odvětví financí. Přístup k penězům se 
člověk od člověka vcelku liší. Pojem bohatství je poněkud ještě více pestřejší a individuálnější. Pojďme 

se zamyslet v následujícím odstavci, zda se cena vymyká významu peněžní hodnoty. 

Tážu se ostatních na otázku: „Co si za peníze nekoupíte?“ Odpovědi se shodují – lásku a přátelství. 
Nezištná láska a upřímné přátelství nelze penězi vyjádřit. Já sama jsem sepsala svůj osobní seznam 

maličkostí, které mě obohacují v běžných dnech na mé životní cestě. Věci, které jsou k nezaplacení, i 
když jejich kouzlo často zakrývá označení samozřejmost. Jenže díky vděčnosti si uvědomuji, že: 

„Nejkrásnější je zadarmo.“ 

 

Teplo domova 

Obývaný dům ještě neplní význam slova domov. Domov je místem, kde se cítíme příjemně a 
pociťujeme neohrožené bezpečí. Atmosféru domova budují zajisté členové domácnosti, rodina či 

partneři. Ale i samotný jedinec dokáže vybudovat teplo domova, neboť v místě, jež obývá, se odráží 
jeho psychické rozpoložení. Energie domova se pro mne stává důležitou součástí mého života, 

protože mi nabízí bezpečný prostor se rozvíjet. 

 

Srdečný zájem o vzdělání 

Investice peněz do vzdělání je za mě jedna z nejlepších. Vynaložené peníze se nám přetransformují a 
vrátí v podobě cenných informací o sobě i o světě. Můžeme si zakoupit mnoho odborných knih, ba 
míti nejlepšího profesora či učitele, ale investované finance nám nezaručí přirozenou zvídavost a 

zájem o studium. Sama se snažím neustále nasávat nové znalosti, protože vnímám malé krůčky jako 
posun, který udržuje moji duševní stabilitu. 

 



Karolína Křížová, G4A 

Radost 

Je nám předkládáno budovat kariéru, na jejímž vrcholu čeká slastná peněžní odměna. Peníze nás 
pohánějí neuvěřitelnou rychlostí dopředu. Jsou příjemný stimul, který hýbe celou naší společností. 

Vyplývá z toho zřejmé – za uspěchanost dnešního světa může honba za penězi. Můj obdiv patří nejen 
budovatelům, ale zvláště nezištným obětavým lidem. Obdivuji hrdinské dobrovolničení a konání 

dobrých skutků. Je milé, když v nouzi potkáte na ulici hrdinu či hrdinku, která se nesobecky nabídne 
ku pomoci. Bohužel se tak nestává na denní bázi, proto jde o způsob velmi milých překvapení. Ráda 

překonávám stud, a i cizích lidí se poptávám, zdali nepotřebují pomoc ku příkladu se zavazadly. 
Odměnou mi je následná konverzace s daným člověkem a možná vnuknutí stejné myšlenky mého 

smýšlení i dalším lidem. Rozdávání radosti nás peníze nestojí, a přesto může povzbudit a pohladit po 
duši. 

 

Ženství a mužství 

Sukně ani líčení z vás neudělá ženu. Stejně tak z vás zálesácká košile a sekera v ruce neudělá 
opravdového muže. Nazvěme ženskost a mužskost potenciálem. Muž a žena – navzájem se doplňující 
živé bytosti. Potenciál, který máme možnost rozvíjet nebo potlačit. Vnímám problematiku vztahů jako 

nepochopení sebe samého. Jestliže odmítáme svou vnitřní maskulinní či feminní energii, odmítáme 
sami sebe a situujeme se do nepatřičné role opačného pohlaví. Jak ve vztahu můžou fungovat dva 

jedinci, když se navzájem nedoplňují? Uspěchaná doba má za následek, že muži jednají více 
impulzivně a stávají se psychicky labilní. Ženy posouvají své tělesné hranice, načež narušují 
přirozenost své cykličnosti a jejich tělo se ozývá projevem mnoha nepříjemných chorob či 

neplodnosti. Proč si ženskou přízeň kupovat, když vztah pokulhává? Na lásku peníze zaručeně nestačí, 
buďme rádi... Vzájemně strávený čas, pozornost a přijetí své vlastní energie peníze přesahují. 

K porozumění sobě samému stačí vědomé zpomalení a sebepřijetí. Netvrdím, že žena není schopna 
efektivně pracovat a budovat kariéru. Neměla by však při své cestě zapomínat na své ženství či ho 

záměrně potlačovat pro zachování životní harmonie. Ženy jsou silné magické entity. Mnohé zvládnou 
obstojně samy, přesto, snaží-li se nahradit muže, vychovávají mužské pokolení k neschopnosti. Mrzí 

mě srážení od přírody dané mužské dominance a zpochybňování mužského potenciálu. Važme si 
sebe navzájem, myslím si, že nám zde na Zemi bude lépe. 

 

Spontánnost, smysl pro dobrodružství 

Pro každodenní dobrodružství se nemusíte vydávat do pralesa. 

Při návštěvách mých postarších příbuzných si nechávám vyprávět příběhy z jejich dětství. Je 
pozoruhodné, jak ta největší dobrodružství vznikala právě ve věku, kdy nás pořád ještě mnohé 

omezuje. Odpověď na nevyřčenou, přesto vyplívající otázku, je nenáročnost, a především zvídavost 
našich malých nevinných ratolestí. Se ctí se zařadím mezi ně. Objevování zákoutí zahrady či 

zatloukání hřebíků, vysoký žebřík opřený o třešeň. Všední překvapení, nevšední dobrodružství. Vše, 
co chci v odstavci o dobrodružstvích popsat, krásně shrnuje myšlenka v knížce o světě dítěte a 

nesmyslných starostí dospělých – Malý princ. Dospělí zakrní, většinou postrádají špetku blahodárné 
spontánnosti. Když už ji mají, odrazí se v jejich životech přehnaným pitím alkoholu nebo 

promiskuitou. Dětská spontánnost se nazývá hravost. Hravost si pyšně nosím uvnitř svého srdce. 
Tvrdím, že ze mě bude odrostlé dítě, nikoli dospělý jedinec. 

 



Karolína Křížová, G4A 

Kvalitní ticho 

Nejlepší léčitel a terapeut, jakého znám. Bolavě otevírá citlivé niternosti, aby z nich mohl vytéct jed, 
který nás uvnitř otravuje. Zároveň rány léčí a hojí. Každý den si vyjdu ráno i večer, je-li to možné, ven 
do přírody, do ticha. Zbavím se veškerých novodobých interakcí, sociálních sítí a civilizačních hluků – 

stresů. Naslouchám sama sobě a nacházím odpovědi, řešení situací, které prožívám. Ticho je mou 
inspirací, mou nevyčerpatelnou osobní múzou. Zde je odpověď na originalitu mých nápadů: alespoň 

hodinka ticha pro každý den. 

 

Kde pramení skromnost? Co nás dlouhodobě naplní? Jak pojmenovat smysl života?  

Na tyto otázky možná naleznete odpovědi v následující úvaze. Pokud ne, tápejte životem dál a 
hledejte své „ztracené štěstí“. 

Opravdové bohatství 

Spojení, které má pro každého jinou hodnotu a jiný význam. Sedím v kostelním přítmí. Vím, že bych 
neměla, ale jsem zasněná. Myšlenky mi utíkají každá jiným směrem. Pošetilý snílek. Pan farář káže 

evangelium. Rázem zpozorním. Slova o opravdovém bohatství mě vrátí zpět do kostelní lavice. Vždyť 
to je mé momentální téma! Rozzářím se v úsměv. Uschovám myšlenku a už pozorněji poslouchám 

mši. 

Chuť života je pro mne největším bohatstvím. Zároveň i tajemstvím, které spočívá v každém z nás. I 
přes pocit méněcennosti, zbytečnosti svého života, jiskřička naděje je stále uvnitř nás. Jiskřička či boží 
plamen lásky jsou naděje. Naděje umírá poslední. Jenže naše duchovní naděje – Ježíš Kristus neumírá 
na vždy, vstává z mrtvých a dává se nám za pokrm. Dává se nám do našich srdcí. Pozveme-li Ježíše do 
svého srdce, naplníme jej neutuchající láskou. Je-li srdce prázdné, hledá jeho vlastník výplň v podobě 

štěstí. Hledá (a nenachází) jej ve světě, ve svém okolí, ve věcech, … Nikoli však v sobě samém. 

Vzpomínám si, když jsem jako malé dítko docházela na výuku katechismu, Maruška nám význam 
eucharistie předkládala asi takto: Srdce je naším domovem, vnitřním úkrytem, v něm přebýváme. 

Chceme ho udržovat čisté pro sebe a také pro Ježíše, jehož přítomnost v našem srdci si připomínáme 
při přijetí eucharistie v při mši v kostele. Smetí jsou hříchy, které pomocí zpovědi vymeteme. Okna 

domku máme otevřená, skrze ně vyzařujeme láskou.  

Budeme-li o čistotu svého srdce usilovat, bude přetékat láskou. Lásku můžeme čerpat sami ze sebe. 
Takto vnímám duchovní naplnění. Hladové duše vyžadují lásku od ostatních pro svůj nedostatek. 

 


