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Autor posudku 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Autorka si klade za cíl analyzovat výukové materiály používané na středních školách pro výuku 

finanční gramotnosti, posoudit jejich obsah z hlediska využití v praxi a navrhnout zlepšení či doplnění 

této výuky. Cíle práce jsou jasně formulovány v úvodu práce. Stanovené cíle byly naplněny pouze 

částečně. Autorka provedla poměrně podrobnou analýzu výukových materiálů a v práci uvádí řadu 

modelových příkladů v učebnicích používaných. Praktická část práce však vykazuje značné 

nedostatky a domnívám se, že cíl navržení zlepšení výuky FG byl splněn pouze částečně.  

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Autorka na začátku práce popisuje zakotvení výuky FG v oficiálních dokumentech Ministerstva 

financí i MŠMT a požadavky stanovené v RVP a Standardu finanční gramotnosti pro SŠ. Pak 

následuje analýza učebnic matematiky schválených pro střední vzdělávání, jsou zmíněny i učebnice 

určené speciálně pro výuku FG. Jak už jsem uvedla, analýza používaných učebnic matematiky je 

z hlediska úloh relevantních pro výuku FG velmi podrobná a jsou uváděny typové příklady. Na 

základě toho si čtenář může udělat o učebnicích dobrý přehled. Těžištěm práce by mělo být posouzení 

učebnic a výuky FG z hlediska praxe. K tomu autorka využívá zkušeností dvou expertů (evropsky 

certifikovaného finančního poradce a ředitele pobočky banky), kteří dlouhodobě pracují s klienty na 

finančním trhu. Na základě jejich zkušeností vytipovává oblasti, kde by bylo dobré výuku FG posílit 

nad rámec toho, co nabízejí certifikované učebnice matematiky, a navrhuje některé úlohy a aktivity 

pro obohacení výuky. Práce je logicky a přehledně strukturovaná a jednotlivé části na sebe 

smysluplně navazují.  

 

Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.) 

Úvod a přehled učebnic je zpracován na dobré úrovni. Výhrady však mám k praktické části práce. 

Domnívám se, že by bylo vhodné zařadit názor alespoň ještě jednoho či dvou dalších expertů. Dále 

není uvedeno, zda rozhovory s experty jsou doslovně přepsány, nebo se jedná pouze o parafrázování 

myšlenek dotazovaných. Zcela chybí nějaká analýza, zamyšlení či systematizace toho, co respondenti 

uvádějí (na co upozorňují oba, v čem se naopak liší, co považují za nejdůležitější). V rozhovorech 

dále padla řada námětů na to, co ve výuce chybí (překlenovací vs. anuitně splácený úvěr, pojistné, 

pravidelné investice apod.), nicméně řadu z těchto námětů autorka nijak nevyužila. Očekávala bych 

např., že bude ke každému z těchto námětů uveden odkaz na úlohy učebnice specializované na výuku 

FG či vytvořen příklad vlastní tak, jak to autorka činí ve dvou případech. Autorka také jako jedno 

z doporučení uvádí vytvoření SW na výuku FG, resp. výuku FG pomocí hry, nicméně vůbec 

nezmiňuje možnosti využití již existujících her (deskové Cashflow, Oeconomika či Finanční 

svoboda) ani přehled projektů, které již takto proběhly. Zpracování této části práce mi proto přijde 

povrchní a „šité horkou jehlou“. Vlastní přínos autorky se prakticky omezuje na zapsání názorů 

expertů a vytvoření dvou úloh. 

 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Vzhledem k nedostatečně propracované praktické části práce vidím její přínos jako značně omezený.  

Martina Vohradská 

Výuka finanční matematiky na SŠ z hlediska praxe 

Mgr. Veronika Tůmová, Ph.D. 



 

Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková 

úprava) 

Práce se jeví, co do gramatiky, typografie a celkové úpravy, jako uspokojivá. Text je srozumitelný a 

dobře čitelný. Překlepů či chyb se v práci vyskytuje zanedbatelné množství.  

 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

V práci jsou použity relevantní zdroje, autorka pracuje pouze s českými zdroji. Literaturu by bylo 

možné doplnit např. o zdroje slovenské či jiné (např. náměty na aktivity a hry pro rozvoj FG). Jak 

jsem již zmínila, není jasné, zda je rozhovor s experty doslovně citován či parafrázován.  

 

Další poznámky 

Autorka pracovala velmi samostatně a kompetentně. Vzhledem k pozdnímu odevzdání práce jsem 

bohužel již neměla možnost připomínkovat praktickou část práce.  

 

Otázky k obhajobě: 

Proč jste zvolila právě tyto dva aspekty k vytvoření úloh (jako hlavní oblasti, které studentům 

chybí)?  

Jak byste vysvětlila rozdíl mezi překlenovacím a hypotečním úvěrem? Napadá vás na tuto oblast 

nějaký vhodný příklad?  

 

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Žádné podstatné shody – méně než 6 % shody, a to 

zejména v dokumentech stanovujících obsah výuky FG. Vše je v práci řádně citováno. 

 

Hodnocení: Práce nesplňuje podmínky kladené na bakalářskou práci. Práci nedoporučuji 

k obhajobě. 

 

Datum a podpis autora posudku: 
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     Veronika Tůmová 


