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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

V Úvodu autorka uvádí (a v Závěru doslova opakuje), že „cílem práce je analýza výukových 

materiálů používaných na středních školách, posouzení dostatečnosti či nedostatečnosti učiva 

finanční matematiky v nich obsažených a návrh na zlepšení výuky finanční gramotnosti“. Autorka 

v Závěru uvádí, že tento cíl splnila, podle mého názoru však na úrovni odborné práce nikoli. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Základní struktura práce je smysluplná. V první kapitole autorka shrnuje a cituje vládní a 

kurikulární dokumenty, podle kterých byla zaváděna výuka finanční gramotnosti na školách v ČR a 

které určují její stávající podobu. Druhá kapitola obsahuje rešerši zpracování tématu finanční 

matematiky v současných středoškolských učebnicích matematiky. V navazující třetí kapitole jsou 

uvedeny typové úlohy z jednotlivých učebnic. Poslední čtvrtá kapitola sestává z rozhovorů 

s odborníky z finanční praxe, posouzení stávající podoby zpracování tématu FM v učebnicích 

těmito odborníky a návrhy na zlepšení výuky FM. Bohužel, zpracování jednotlivých kapitol, včetně 

relevance a úplnosti, je velmi problematické, jak je specifikováno níže; z hlediska úplnosti lze 

vytknout především absenci rešerše odborné literatury na téma výuky finanční matematiky. 

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

Po odborné stránce práci považuji za nevyhovující. Autorka explicitně neuvádí žádnou metodologii 

a také se žádné ani implicitně nedrží, ač k tomu struktura práce vybízí.  

Základním koncepčním problémem je nerozlišování podstaty finanční matematiky (FM) a finanční 

gramotnosti (FG). V první kapitole autorka cituje Standardy FG (stávající v RVP i nově navrhované 

Pracovní skupinou pro finanční vzdělávání, o níž ovšem autorka nic neuvádí, takže není zřejmý 

význam a závaznost jejích doporučení), které jsou formulovány jako kompetence a explicitně FM 

neobsahují; naopak jsou takového charakteru, že je otázkou, zda lze vůbec předpokládat jejich 

rozvíjení v rámci předmětu matematika. Druhá a třetí kapitola se naopak zabývá zpracováním FM 

v učebnicích a s první není nijak propojena. Ve čtvrté tyto učebnice hodnotí odborníci z praxe, 

avšak zvláště druhý z nich posuzuje zpracování FM, jako by mělo jít o FG. 

V druhé, rešeršní kapitole lze za korektní a prakticky vyčerpávající označit popis zpracování FM 

v učebnicích, nevyhovující je však jejich hodnocení, které je subjektivní a neukotvené, a jeho 

problematičnost prohlubují nevhodné až vysloveně chybné formulace. Kupříkladu na str. 16 autorka 

uvádí, že téma v konkrétní učebnici končí Poznámkou: „Úrokové sazby jsou u různých peněžních 

ústavů různé a mohou se také měnit. Zdá-li se vám, že údaje v příkladech neodpovídají současné situaci, 

aktualizujte je“. O této poznámce autorka tvrdí, že jí „autor obchází příklady zasazené do praxe“ a 

„čtenář tedy neví, zda jsou v zadáních použita aktuální fakta“. Je přitom evidentní, že v tištěné učebnici 

aktuální fakta být uvedena nemohou a že autor učebnice svojí poznámkou právě tuto skutečnost 

reflektuje, takže pravdou je pravý opak jejích tvrzení. Hned v následující větě autorka tvrdí, že se 

příslušná učebnice „FM nezabývá“, ačkoli výše popisuje, jak je v ní toto téma zpracováno; z další věty, 

podle níž učebnice „neobsahuje dostatečné množství učiva z FM“, lze usuzovat, že výrazem „nezabývá“ 

autorka rozumí „nezabývá dostatečně“, což je ovšem tvrzení zcela odlišné, a tvrzení o nedostatečném 

množství učiva není nijak doloženo a je patrně pouze subjektivním dojmem, ačkoli je formulováno jako 

objektivní fakt. Takový charakter mají prakticky všechna autorčina hodnocení, např. „Toto vyvození je 
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pro čtenáře lepší, obecně platí, že je odvozní vzorce z konkrétního příkladu přínosnější“ (str.17), „V 

učebnicích je obecně poměrně málo aplikačních úloh“ (str. 18), „obsažené příklady se zdají být 

nepřehledné“ (str. 19) či naopak „Příklady jsou přehledně vysvětleny, je jich ke každému tématu 

dostatečné množství“ (str. 20). Ve shrnutí na str. 21 autorka píše „Za druhou kvalitní učebnici můžeme 

považovat…“, jako by kvalitu učebnice udávalo autorčino subjektivní hodnocení zpracování jedné 

drobné podkapitoly. Subjektivní soudy pokračují i v hodnocení publikací, které nejsou přímo 

učebnicemi: „Problematika je čtenáři vysvětlena srozumitelně a chytře“ (str. 22), „pro čtenáře je 

(učebnice) přínosná v rozšíření si obzorů z finanční gramotnosti“ (str. 23), „toto vydání (sic) 

srozumitelným způsobem vysvětluje…“ (str. 23). 

Třetí kapitola, která obsahuje vybrané typové úlohy z jednotlivých učebnic s řešením (taktéž 

převzatým), mohla být využita k objektivnějšímu porovnání učebnic právě na základě porovnání rozdílů 

mezi typovými úlohami, např. podle kritérií jako obtížnost nebo řešení úvahou vs. dosazením do vzorce. 

Nic takového však neobsahuje – celá kapitola (20 stran!) je pouze nijak nezpracovaným, doslovným 

přepisem zadání úloh a jejich vzorového řešení z učebnic. To tuto část činí bezcennou a vzbuzuje 

dojem, že jejím hlavním účelem bylo bezpracné (kromě mechanického přepsání) prodloužení práce na 

požadovaný počet znaků. 

Velmi problematická je i čtvrtá část, rozhovory a vyjádření odborníků z praxe a vlastní návrhy autorky 

na zlepšení výuky. Odborníky autorka oslovila pouze dva a není jasné, podle jakých kritérií je vybrala – 

oba jsou praktiky, kteří zjevně v oboru finanční gramotnosti nepublikovali ani se žádným způsobem 

nezabývali její výukou, takže není jasné, nakolik jsou jejich tvrzení objektivní (či alespoň v oboru 

konsensuální) a jakou hodnotu jejich hodnocení zpracování FM v učebnicích má. Zásadní koncepční 

chybou je, že autorka implicitně předpokládá (aniž by to formulovala), že by výuka FM měla naplňovat 

cíle FG, a to tak, že by zcela konkrétně měly být předávány znalosti, které běžným klientům podle 

názoru oslovených odborníků nejčastěji chybějí. Tento přístup s ní sdílí zvláště druhý z odborníků, který 

výuku FM pokládá za prakticky zbytečnou s tím, že „stačí znát procenta a trojčlenku“ (str. 52), protože 

výpočty dnes stejně provádí software (a dokonce argumentuje pro chybnost vzorového řešení úlohy 

v učebnici tím, že při zadání vstupních údajů do bankovního software vychází jiný výsledek, str. 53–54) 

a výuka by měla být zaměřena na konkrétní finanční produkty na trhu. Pokud bych tento přístup měl 

ilustrovat analogií, pak je to totéž jako tvrdit, že místo principu spalovacího motoru by se měla ve fyzice 

vyučovat kritéria, která jsou v současnosti podle autoprodejců podstatná při výběru nového vozu. 

Autorka tento přístup považuje za natolik samozřejmý, že pro něj ani nijak neargumentuje, a zjevně si 

ani neuvědomuje možnost, že by cílem vzdělávání nemuselo být předávání takto konkrétních (a tudíž 

málo obecných a zastarávajících) informací, ale vybavení jedince takovou schopností zpracovávat 

informace, aby si tyto konkrétní byl schopen podle potřeby vyhledat a porozumět jim. 

Na závěr autorka uvádí tři návrhy na zlepšení výuky finanční gramotnosti. V textu tyto návrhy sama 

označuje přesnějším termínem „nápady“ – jde o vývoj výukového softwaru, pravidelný výukový den 

finanční matematiky (konkrétně věnovat tři dny v každém ročníku SŠ pouze výuce FM) a návrh na 

rozšíření typů používaných úloh, ve kterém autorka uvádí dvě úlohy vlastní a jednu přejatou. Návrhy 

nemají žádnou jednotnou koncepci a nejsou nijak propojeny s předchozími zjištěními práce, ať už 

z rešerše či rozhovorů s odborníky, jsou buď nepoužitelně vágní (software; pouhých osm řádků textu) 

nebo jejich konkrétní parametry nejsou nijak zdůvodněny (proč právě tři dny v roce?), úlohy pak sice 

lépe odpovídají reálně řešeným problémům než většina úloh z učebnic, jsou však řešeny jen 

mechanickou aplikací vzorců. V první úloze jsou navíc uvedeny chybně dva indexy (místo R5 i R6 je 

uvedeno R2). 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Prakticky jediným skutečným přínosem práce je ukázka toho, že údajné aplikační úlohy z učebnic 

jsou, jak je v matematice dosti běžné, ve skutečnosti jen matematické úlohy zasazené do 

rádobyreálného kontextu a s v praxi skutečně řešenými úlohami mají málo společného; to je u tak 

praktického tématu, jakým je FM, zvláště trestuhodné. 

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

úprava) 

Formální náležitosti práce jsou na podprůměrné úrovni. Autorka používá nevhodné až chybné 

formulace – viz výše a následující příklady, vybrané namátkou z jedné strany (str. 17): „Převážně 

celá část“,  „Na závěr je v učebnici 11 úloh pouze s výsledky na konci učebnice, které se zabývají 



finanční matematikou“, „jestli je výhodnější termínovaný vklad nebo zakoupit vkladový certifikát“. 

Často formuluje vágně, např. v Úvodu „hodně lidé čelí exekucím“ nebo „…bývá často problémem 

většiny našeho národa“. Dále nepřesně používá terminologii, například v celé práci volně zaměňuje 

pojmy příklad a úloha. Práce obsahuje i překlepy („prví“ hned v Úvodu, „který i do ní“ místo „si do ní“, 

str. 25, aj.) a řadu chyb pravopisných, zejména v čárkách (např. str. 8 ř. 3, str. 20 ř. 7 a 9, str. 21 ř. 3, str. 

22 ř. 7, str. 24 ř. 2 aj.). Citace a názvy publikací autorka opticky neodlišuje a neodděluje od 

následujícího textu, takže se jen z kontextu lze dohadovat, kde končí a pokračuje autorčin text (např. 

výše uvedená Poznámka na str 16). Práce má nízkou úroveň i typograficky, místo pomlček (a někdy též 

mínusů) jsou použity spojovníky, vzorce obsahují různé fonty (kdykoli je užit zlomek, viz většina stran 

třetí kapitoly), ve zkrácených řádcích není užito dělení slov, což má za následek velké mezislovní 

mezery (např. tabulky na str. 9–11), vyskytují se vdovy (konkrétně nadpisy na konci stránky – str. 29 a 

36). Grafické části práce neobsahuje, odkazy jsou korektní, citace až na jejich uvedenou 

neodlišenost také. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Práce obsahuje 15 českých zdrojů, všechny jsou účelné a relevantní. Chybí odborné práce 

zabývající se didaktikou finanční matematiky. 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  Procento shody 6 % – formuláře, názvy publikací, řádné 

citace. 

 

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

k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

1. Na základě čeho autorka určovala, zda se učebnice podle jejích slov FM „zabývají“ či 

„nezabývají“? 

2. Proč autorka nijak nezpracovala typové úlohy z třetí kapitoly? 

3. Jak byl vybráni dotazovaní experti a proč jen dva? 

4. Proč nebyly expertům předloženy k posouzení autorčiny návrhy na zlepšení výuky FM, 

když posuzovali současný stav v učebnicích? 

 

Datum a podpis autora posudku: 4.9.2018, Derek Pilous 


