
Posudek 

na diplomovou práci Lenky Šrumové zpracovanou na téma Výuka finanční gramotnosti 

na základní škole 

 

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

zabývá výukou finanční gramotnosti na druhém stupni základních škol a víceletých gymnáziích, 

se zvláštním zřetelem na zhodnocení vybraných internetových portálů zaměřených na 

zvyšování finanční gramotnosti žáků.  

Cíl práce je jasně vymezen a 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, 

představeny strategické dokumenty, na jejichž podkladě je ve školách realizována výuka 

finanční gramotnosti a uvedeny výsledky dosud realizovaných šetření sledujících dosaženou 

úroveň finanční gramotnosti v ČR. V praktické části jsou z didaktického pohledu zhodnoceny a 

vzájemně porovnány tři internetové portály orientované na rozvoj finanční gramotnosti na 

základních školách a víceletých gymnáziích. Rovněž jsou zde prezentovány výsledky vlastního 

kvalitativního šetření autorky diplomové práce zachycující stanoviska pedagogů příslušných 

škol k výuce finanční gramotnosti a zejména jejich postoje k sledovaným internetovým 

portálům. Tuto praktickou část diplomové práce považuji za velmi přínosnou. Výsledky vlastního 

výzkumu jsou zaneseny do přehledných grafů. Nejzajímavější výroky z řízených rozhovorů jsou 

doslovně odcitovány.  

Diplomantka pracovala na své práci soustavně a svědomitě a důkladně se seznámila se 

sledovanou problematikou. V textu práce prokázala, že porozuměla podstatě zadaného tématu. 

Při zpracování práce vycházela z uvedené literatury a celé řady pramenů. Celá práce je 

napsána kultivovaným odborným jazykem a je ilustrována početnými grafy a tabulkami. Je 

doplněna bohatým seznamem použité literatury a přílohami. Po formální stránce jsem v ní 

neshledala žádné nedostatky. 

 V průběhu obhajoby by diplomantka měla odpovědět na tyto otázky: 

1. Který z prezentovaných internetových portálů orientovaných na rozvoj 

finanční gramotnosti považuje z didaktického hlediska za nejvhodnější a 

z jakého důvodu? 

2. Který z uvedených internetových portálů orientovaných na rozvoj finanční 

gramotnosti hodnotí učitelé nejlépe a proč?  



Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci velmi kladně a doporučuji ji k 

obhajobě.  

Klasifikace:  

V Praze dne  12.12. 2016    

PhDr. Milena Tichá, CSc. 

 

 

 


