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Bakalářská práce autorky E. Hettnerové „Finanční gramotnost v oblasti všeobecné primární 

prevence“ má za cíl podat obraz o povědomí finanční gramotnosti žáků Základní školy 

Marjánka, Praha 5, a porovnat úroveň znalostí finanční gramotnosti u žáků a žaček v rámci 

jednotlivých tříd na druhém stupni. Na této škole působila jako jako lektorka všeobecné 

primární prevence. Dále ukázat, jak je důležité vytvářet návyky finanční gramotnosti již na 

základních školách.  

Obsahem bakalářské práce v první části je obsáhlý rozbor definice a typologie finanční 

gramotnosti, vysvětlení pojmů s tím souvisejících. Ve druhé části, zjišťování, jaká je zde 

informovanost žáků o finanční gramotnosti a rovněž srovnává úroveň finanční gramotnosti mezi 

jednotlivými třídami napříč druhým stupněm dané školy. Na základě výsledků se autorka 

domnívám, že znalosti v oblasti finanční gramotnosti u žáků a žákyň Základní školy Marjánka 

jsou více než uspokojivé.  
 

Podstatnější připomínky se týkají např. 

- Text je psán formou a stylem pouček, tedy dost neosobně, přičemž autorka sama 

přiznává, že na této škole vedla kurzy finanční gramotnosti 

- Z toho důvodu mi také chybí bližší reakce dětí na toto téma 

- U kapitoly 2.1 „Příčiny finanční negramotnosti“ pak uvádí jen jednu subkapitolu, a to 

podmínky, ve kterých jedinec vyrůstá, nic dalšího není popsáno 

- Tvrzení na s. 38 - Bakalářská práce má charakter kvantitativního výzkumného přístupu – 

je zavádějící 

- V praktické části v úvodu zcela chybí podrobnější vysvětlení použité metody 

výzkumu. 

 

Uvedené připomínky oponenta však jsou jen doplňující, nijak nesnižují kvalitu bakalářské 

práce, která vyhovuje požadavkům na ni kladeným, autorka práci zpracovala velmi pěkně a 

přehledně.  

 

Bakalářskou práci doporučuji k přijetí a navrhuji její hodnocení jako velmi dobré.  

 

V Praze dne 14. 9. 2021                                       Arnoldová Anna v.r. 

                                                                    Husitská teologická fakulta UK 

 


