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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Studentka Radka Plichtová stanovila před vlastní prací tři cíle, které se týkají finanční gramotnosti a 

jejího rozvoje u žáků na prvním stupni základní školy. Písemně je zformulovala a v práci uvedla 

hned v úvodu na s.7 takto: 

1) Prostudovat všechny dostupné současně platné materiály týkající se témat finanční gramotnosti, 

včetně jejich vývoje (platné zákony, obecné právní dokumenty, Rámcový vzdělávací program 

základního vzdělávání, školní vzdělávací programy vybraných škol). 

2) Rozpracovat dílčí výstupy finanční gramotnosti do jednotlivých ročníků prvního stupně (1. – 5. 

ročník) a navrhnout možné způsoby jejich plnění. 

3) Experimentálně ověřit některé navržené postupy, vypracovat podrobný plán jednotlivých aktivit 

a vyhodnotit jejich účinnost. 

Ad 1) Studentka velmi pečlivě prostudovala veřejně dostupné informace na stránkách všech 

ministerstev, které by mohly obsahovat dokumenty týkající se finanční gramotnosti v České 

republice. Jedná se o Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo financí ČR a 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Velmi mě překvapila šíře, obsáhlost, různorodost a různě 

stanovená platnost všech nalezených materiálů. Nebylo zcela jednoduché se v problematice 

zorientovat z hlediska všech možných zákonů, vyhlášek, nařízení a strategií a jejich platnosti a 

účinnosti. Mohu konstatovat, že to se studentce nakonec podařilo a velmi výstižně provedla 

závěrečnou rekapitulaci všeho, co má vliv na rozvoj finanční gramotnosti u žákú 1. stupně 

z hlediska legislativy. Mohu tedy s radostí konstatovat, že cíl č. 1 splnila studentka beze zbytku.  

Ad 2) Při plnění tohoto cíle studentka vycházela z oficiální definice finanční gramotnosti, kterou 

uvádí na s. 12 jako soubor znalostí, dovedností a postojů nezbytných k dosažení finanční prosperity 

prostřednictvím zodpovědného finančního rozhodování. Standard finanční gramotnosti, odkud je tato 

definice převzata, dělí finanční gramotnost na tři úrovně podle typu vzdělávání (z toho studentka 

logicky zvolila úroveň pro 1. stupeň ZŠ), které se dále dělí do čtyř základních okruhů. Pro tyto okruhy 

byly stanoveny vždy výstupy po ukončení daného stupně, tedy v případě 1. stupně je zde uvedeno, co 

má splnit žák, který absolvuje 5. ročník. Vlastní odborná činnost studentky spočívala v tom, že dala do 

souladu vývojové zvláštnosti dětí v jednotlivých ročnících prvního stupně (uvádí je v teoretické části 

práce na s. 8 a 9 v kapitole Rozvoj osobnosti v mladším školním věku) a zformulovala přesnější a 

podrobnější výstupy, které mohou být plněny v průběhu jednotlivých ročníků. Úplný seznam uvádí 

studentka na s. 15 – 18 v kapitole Seznam výstupů a jejich řazení. Zde je vidět, že studentka pracovala 

systemicky, zvolila vhodné označení jednotlivých výstupů tak, aby s nimi mohla dále efektivně 

pracovat. I tento cíl č. 2 tedy studentka beze zbytku splnila. 

Ad 3) Studentka byla v době zpracování diplomové práce třídní učitelkou 1. ročníku na základní škole, 

kde všechny své výstupy experimentálně ověřila, zreflektovala a v případě potřeby upravila. Před 

vlastním ověřováním každou modelovou aktivitu rozpracovala do scénáře jednotlivých hodin. Většinu 

takto připravených modelových aktivit poté ještě vyzkoušel i její kolega v paralelní první třídě a doplnil 

ještě dalšími připomínkami. Modelové aktivity ve vyšších ročnících ověřovala studentka ve vyšších 

ročnících téže školy. Některé návrhy byly realizovány úspěšně, jiné s obtížemi. Studentka se 

v závěrečné reflexi zamýšlí nad důvody obtíží. Jako nejdůležitější důvod uvádí, že nebyla zajištěna 

provázanost jednotlivých aktivit, kdy žáci neabsolvovali aktivty z nižších ročníků. To bude zabezpečeno 
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až v dalších letech, kdy současní žáci prvních ročníků postoupí do vyšších ročníků. O úspěšnosti tedy 

může uvažovat až za 4 roky, kdy s žáky projde všemi ročníky prvního stupně. Poslední cíl byl tedy 

formálně splněn jen částečně, domníván se však, že dostatečně. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Celá diplomová práce má logickou strukturu, kromě úvodu a závěru obsahuje čtyři hlavní kapitoly, 

které na sebe navazují. Za nejdůležitější považuji kapitolu  Návrh výstupů FG pro 1. stupeň ZŠ, kde 

je zdokumentována didaktická zdatnost studentky, která zde velmi podrobně a v souladu se 

zásadami konstruktivisticky vedené výuky uvádí modelové aktivity pro všechny ročníky základní 

školy. 

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

Práce je zaměřena na didaktickou stránku problematiky finanční gramotnost. Z povahy práce 

vyplývá, že se studnentka nezabývala (a ani nemohla) žádným konkrétním matematickým tématem. 

Přesto se domnívám, že je na velmi vysoké odborné úrovni. Studentka prokázala znalosti týkající se 

výuky matematiky v jednotlivých ročnících  prvního stupně např. tím, že brala v úvahu, jaké úlohy 

jsou žáci schopni řešit a zadávala je v souladu s didaktickými zásadami výuky. 

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práce je originální již volbou tématu. Rozvoj finanční gramotnosti je velmi aktuální téma, jeho 

důležitost si začínají uvědomovat nejen rodiče a učitelé, ale i další instituce, které mají ve své péči 

vzdělávací instituce. Práce dává učitelům nejen inspiraci pro výuku tématu, ale konkrétní návrhy 

aktivit, jak je možné je zajímavě a efektivně zařadit do výuky.  

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

úprava) 

Po formální stránce vykazuje předložená diplomová práce standartní úroveň. V práci je použit 

předepsaný formát textu i typografická úprava. Všechny citace jsou v souladu s ČSN, nevyskytují 

se zde téměř žádné překlepy ani gramatické chyby.   

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Předložená diplomová práce je podle mého názoru reprezentativní, použité zdroje odpovídají 

obsahem i rozsahem. Seznam použitých informačních zdrojů je uveden na s. 90, a studentka je 

logicky rozčlenila na úřední dokumenty, odborné publikace a učebnice. Studentka podrobně 

prostudovala a v práci uvedla 7 úředních dokumentů a 6 odborných publikací, v práci použila a 

adekvátně citovala z 24 různých učebnic z různých nakladatelství. 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  Žádné shody  

 

Hodnocení: Práce splňuje podmínky kladené na závěrečnou práci. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

1) Mohla byste vybrat dva výstupy FG, které považujete za nejobtížněji splnitelné?  

2) Jak by podle vás mohla být koncipována případná učebnice finanční gramotnosti pro 

jednotlivé ročníky 2. stupně základní školy?  
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