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Kolegyně Mona Awwadová pečlivě a systematicky reflektuje okruh významových souvislostí, do nichž 

vstupuje ekonomické téma nakládání s úsporami, otázka po žákovském vnímání spoření a problematika 

uplatní tématu spoření ve výuce na základní škole. Práce se sestává z části teoretické a praktické. 

Teoretický oddíl uvádí do základního ekonomického pojmosloví spojeného se spotřebou a úsporami 

a  poskytuje přehled bankovních produktů, jež umožňují zužitkovat úspory. Oddíl praktický nejprve 

reflektuje uplatněnou metodologii, předkládá sondu mající podobu kvalitativního výzkumu 

(polostrukturovaný pohovor) zamřeného na žákovské porozumění spoření (19 respondentů z 6.-8. roč. 

ZŠ), dále pak se zabývá otázkou výuky finanční gramotnosti (např. seznamuje s kurikulárním kontextem 

fin. gramotnosti) a předkládá vzorové ukázky možné výuky týkající se spoření. 

 Po formální stránce je práce vypracována náležitě a s citem pro detail. Prací úspěšně proniká 

snaha o významovou přesnost a logickou výstavbu. Je psána srozumitelným odborným jazykem, 

obsahuje řádné bibliografické údaje, diplomantka nezapomíná na pojmenování a očíslování 

obrázků/tabulek a na jejich seznam. 

  Předností posuzované práce je právě její obsahová a formální konzistence. Jednotlivá témata 

jsou traktována promyšleně, systematiky a odpovědně. Práce se opírá o dostatek relevantních pramenů 

a poskytuje přehled zásadních témat souvisejících s problematikou, výzkumná sonda představuje vhled 

do myšlení žáků na základní škole, kontext výuky finanční gramotnosti je představen náležitě 

(s uvedením aktuálních výzkumů), didaktické aktivity jsou vypracovány ve shodě se současnými 

metodikami. 

 Celkově lze tedy konstatovat, že se jedná o kvalitně zpracovanou diplomovou práci, jež je 

hodnotná právě svým odpovědným zpracováním (které převyšuje průměr) a lze ji považovat za zdařilý 

úvod do problematiky. Je však třeba též poznamenat, že v posuzované práci pečlivost zpracování nejde 

ruku v ruce s vyšší mírou odborné tvořivosti, jež by překročila stín vymezený traktovanou tematikou. 

Domnívám se, že části teoretické by prospělo, kdyby diplomantka usilovala o více mezioborovou 

a kontextualizující perspektivu, taktéž část výzkumnou bylo možné smysluplněji zakomponovat 

do celkového záměru práce tak, aby její titul Spoření očima dětí základních škol označoval též skutečně 



centrální téma práce - zde by bylo lze explicitně pracovat s teorií žákovských prekoncepcí a 

miskoncepcí, s jejich diagnostikou a s přípravou/realizací výuky např. v rámci akčního výzkumu apod.  

 

Závěrem: Diplomantka Mona Awwadová vypracovala kvalitní a aktuální diplomovou práci, kterou 

prokázala svoji orientaci v problematice výuky finanční gramotnosti, svoji schopnost realizovat 

výzkumnou sondu (v neprobádané oblasti a v obtížných podmínkách nemožnosti prezenční výuky) 

a nahrnout smysluplné vyučovací celky. Posuzovaná diplomová práce splňuje podmínky kladené na 

závěrečné práce v příslušném oboru, a proto ji vřele doporučuji k obhajobě. 

 

 

Podněty k přemýšlení, případné otázky do rozpravy:  

 

1. Finanční gramotnost lze smysluplně vyučovat v kontextu různých předmětů (Mat.,VkO, Zem.). 

Stejně jako k matematice patří provádění matematických operací, k občanské výchově patří 

reflexe hodnot, pohyb v etické dimenzi společenskovědních témat. Pojmenovala byste prosím 

nějaké eticky exponované téma, s nímž by bylo možné didakticky pracovat v souvislosti 

s úsporami? 

 

2. Ve Vaší zajímavé sondě do žákovského myšlení citujete různá vyjádření žákovských 

prekoncepcí týkajících se spoření. Bylo by možné některá z nich označit za miskoncepce? Která 

by to byla a jak by se s nimi dalo didakticky pracovat? 

 

3. Stran ekonomů občas zaznívají hlasy, jež poukazují na určité opomíjení (teoretických) 

ekonomických principů ve výuce FnG ve prospěch praktických znalostí. Zajímalo by mne, zda 

byste na základě Vaší zkušenosti s prostudovanou literaturou s nimi spíše souhlasila, či 

nesouhlasila. (Případně proč.) 

 

 

 

V Praze 10. 1. 2021 

 

……………………………………………… 

Zbyněk Zicha 


