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Předložená diplomová práce je zpracována na velmi aktuální téma. Diplomantka se v ní zabývá 

rozborem a hodnocením postojů dětí ze základních škol ke spoření. 

 Cíl práce je jasně vymezen, odpovídá zadání diplomové práce. Metody zpracování využívané 

autorkou jsou adekvátní k tématu práce. Celá práce je obsahově správná a má logickou a přehlednou 

strukturu. V teoretické části jsou vymezeny základní kategorie související s tématem a představeny a 

zhodnoceny nejdůležitější bankovní spořící produkty. Tato část diplomové práce má v převážné míře 

popisný charakter a opírá se o dostupnou literaturu. V praktické části práce jsou prezentovány a 

vyhodnoceny výsledky kvalitativní výzkumné sondy realizované prostřednictvím polostrukturovaných 

hloubkových rozhovorů se žáky druhého stupně základní školy. Jejich prostřednictvím byly zjišťovány 

postoje vymezené skupiny respondentů k úsporám. Na závěry výzkumné sondy navazuje didaktické 

zpracování tématu úspor a doporučení didaktických aktivit pro výuku na druhém stupni základní školy, 

jejichž cílem je motivovat žáky ke tvorbě úspor a k efektivnímu nakládání s uspořenými finančními 

prostředky. 

 Za přínosnou považuji zejména praktickou část práce, ve které její autorka shrnuje výsledky 

realizované kvalitativní výzkumné sondy uskutečněné prostřednictvím polostrukturovaných 

hloubkových rozhovorů a vyhodnocuje postoje respondentů z řad žáků druhého stupně základní školy 

k úsporám.  

Diplomantka v textu práce prokázala, že porozuměla podstatě zadaného tématu. Při zpracování 

práce vycházela z uvedené literatury a pramenů. Celá práce je napsána odborným jazykem. Po formální 

stránce jsem v práci neshledala žádné závažné nedostatky. 

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci kladně a doporučuji ji k obhajobě.  

 

Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 

 

 

 
1 Pokud posudek vypracovává vedoucí práce, nevyplňovat. 



 

Podněty k přemýšlení, otázky do rozpravy:  

 

1. Jaké konkrétní etické problémy mohou nastat při výuce ekonomických témat související se 

spořením?  

2. Jak by tyto etické problémy autorka řešila? 
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