
Posudek oponenta na diplomovou práci

Radka Plichtová: Finanční gramotnost na 1. stupni ZŠ

Autorka si jako téma své práce zvolila zpracování aktuálního didaktického problému. Za cíle si 
stanovila: 

1) Prostudovat všechny dostupné současně platné materiály v ČR, týkající se témat finanční 
gramotnosti, včetně jejich vývoje.
První cíl byl pravděpodobně splněn (nekontrolovala jsem úplnost materiálů, které autorka zmiňuje).
Hlavním přínosem této části práce je materiál užitečný pro každého, kdo chce v oblasti dané 
problematiky připravit pro učitele různé materiály. Nedostatkem textu jsou opakující se myšlenky. 
Vhodné by bylo tyto myšlenky efektivněji uspořádat. Lze sem zařadit i několik obecnějších 
pedagogických a didaktických myšlenek (str. 8 a 9), které bylo možné do textu vložit organičtěji. 
Skromný rozsah této části je přiměřený významu daného cíle pro celou práci. 

2) Rozpracovat dílčí výstupy finanční gramotnosti do jednotlivých ročníků prvního stupně a 
navrhnout možné způsoby jejich plnění.
Hlavním kladem autorčina druhého cíle je rozsah a systematičnost zpracování. Tvořivě a kriticky 
převzala Standardy finanční gramotnosti z roku 2017. Např. na str. 28 píše: „Pro tvorbu reálných 
cen je možné přinést letáky reálných obchodů s potravinami (ty využívá i aktivita 5).” V letácích se 
vyskytuje spousta dalších informací než jen ceny (např. znaky +, -, %...), které motivují děti k 
diskuzi, což pokládám za výbornou propedeutiku finanční gramotnosti. Autorka věnuje pozornost 
každému ročníku a pečlivě hledá ve vybraných učebnicích vše, co se k tématu vztahuje. V 
diplomové práci asi nebylo možné jít dál než k „akademickým” scénářům jednotlivých hodin. Pokus
o minutáž jednotlivých aktivit by snad byl vhodný pro transmisivní způsob vyučování, ale pro 
konstruktivistický způsob je od základu nevhodný. Nicméně z vlastní zkušenosti vím, že učitel 
přípravou minutáže lépe porozumí didaktickým jevům a to nejen očekávaným, ale i 
neočekávaným. Samozřejmě, sám nesmí být ve vleku připravené minutáže. Velice správně na to 
autorka poukazuje, když na str. 25 píše: „Aktivitu se hrou na obchod lze opakovat v podstatě 
tolikrát, kolikrát ho třída vyžaduje. Podle potřeb ji lze samozřejmě upravit.” Již v kapitole 3.2 by bylo
vhodné upozornit, že pokud se objeví iniciativa žáků v nějaké činnosti pokračovat nebo žáci 
navrhnou novou činnost (někdo přinese euro), tak je žádoucí tuto iniciativu podpořit i na úkor 
harmonogramu. Edukační účinek diskuzí, které jsou iniciovány žáky, je zpravidla vyšší než 
standardně připravená výuka. 
Jistou nesourodostí tohoto textu je dvojí přístup k jeho sepsání. Na jedné straně zmíněná minutáž 
poukazuje na snahu napsat přesný scénář hodiny, na druhé straně průvodní text je pro případného
čtenáře - učitele spíše informativní. Ovšem z hlediska přínosu pro autorku tento nedostatek není 
až tak důležitý. 

3) Experimentálně ověřit některé navržené postupy, vypracovat podrobný plán jednotlivých aktivit a
vyhodnotit jejich účinnost.
Jestliže první cíl měl administrativní charakter a druhý byl splnitelný „od zeleného stolu”, je tento 
třetí cíl bezprostředně vázán na žáka a třídu. Právě tento cíl dává prvním dvěma hlubší smysl. Je 
pochopitelné, že v diplomové práci nebylo možné odzkoušet materiál z 2. cíle v plném rozsahu. 
Obsah experimentálního vyučování, který autorka absolvovala, je úctyhodný. Lze očekávat, že 



autorka se bude v budoucnu této tematice dále věnovat, a proto bych chtěla přispět několika 
poznámkami k dalšímu výzkumu.  

Doporučila bych věnovat více prostoru studiu odborné literatury, propojovat ji na dílčí výstupy a 
hledat odpovědi na otázky, které vzešly z experimentálního vyučování. Například:

- Na str. 10 autorka vhodně argumentuje zařazení použité literatury slovy: „Přestože je tato práce 

zaměřena pouze na první stupeň, budu níže zmiňovat i výstupy z druhého stupně základních škol, 
protože je nutné k nim učivo na prvním stupni směřovat.”

- Na str. 27 autorka uvádí: „V polovině této aktivity je vhodné zařadit krátkou přestávku.” Bylo by 

vhodné vysvětlit, jaké jsou příčiny tohoto doporučení, a co by se mohlo stát, kdyby se přestávka 
nekonala.

- Na str. 33 autorka píše: „Při práci s letáky se žáci dostanou do kontaktu s cenami v desetinných 

číslech, kterým mohou rozumět jen vyspělejší žáci.” V literatuře by bylo vhodné zařadit pasáže o 
diferenciaci a odkázat se na ně. Např. když se předběhne učivo, musíme předcházet dvěma 
potenciálním problémům: 1) aby žáci méně vyspělí v dané oblasti neupadali do komplexu 
méněcennosti a 2) aby žáci vyspělejší v dané oblasti nebyli bržděni.
- Na str. 77 autorka uvádí, že děti chtěly aktivitu několikrát opakovat, přestože měly úlohu splněnu. 
V psychologické literatuře se lze poučit o potřebách repetitivní činnosti dětí. Které parametry 
vyvolávají potřebu opakovat? A naopak, v kterých situacích je opakování pro žáka psychickou 
zátěží?

Práce má přehlednou strukturu a vyskytuje se v ní jen minimum gramatických nedostatků 
(překlepy, interpunkce). Sérii připomínek technického a gramatického charakteru jsem poskytla 
přímo autorce.

Závěr
Konstatuji, že všechny tři cíle, které si autorka dala, byly splněny. Přínosem práce je zpracování 
aktuálního didaktického problému, který není v naší odborné literatuře zatím zpracován pro přímé 
použití učitelů. Dalším přínosem jsou znalosti a  zkušenosti, které autorka během tvorby diplomové
práce získala. Kladně hodnotím objem práce a zejména to, že převážná většina myšlenek 
uvedených v práci je původních. Rezervy práce vidím v menší  propojenosti odborné literatury na 
konkrétní části vztahující se ke druhému a třetímu cíli. Kvalitu práce by zvýšilo hlubší využití 
reflexe osobních zkušeností autorky získaných během experimentální činnosti. Práci doporučuji k 
obhajobě.

V Praze dne 12.5. 2019
Mgr. Anna Kuřík Sukniak



Otázky k obhajobě (prosím o odpověď na poslední otázku a na alespoň dvě předchozí otázky):

 Jaký je smysl přestávky na str. 27? Kdy přesně se má přestávka vlastně uskutečnit (v 

polovině celé aktivity 4 nebo v polovině dílčí části aktivity)?

 Na str. 76 uvádíte, že při realizaci 2. aktivity děti neměly v pytlíčkách padesátikoruny. Proč? 

V navrženém postupu tyto mince byly.

 Na str. 74 zmiňujete „Některé z aktivit jsem zařadila do výuky jiným způsobem, který jsem 

ale následně změnila tak, aby byl do praxe pro učitele co nejvíce funkční.”. Můžete uvést 

konkrétní příklad?

 Máte v úmyslu ve výzkumu dále pokračovat? 


