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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jakým odborným kritériím by měl odpovídat program podpory finanční gramotnosti?
2. Jaká specifika je třeba zohlednit při rozvíjení finanční gramotnosti u dětí umístěných 

do ústavní výchovy?
3. Lze po přechodu na profesionální pěstounství předpokládat zlepšení situace v oblasti 

finanční gramotnosti?
4. Objasněte, jak souvisí absolvování programu fin. gramotnosti s příjmem klientů (první 

hypotéza, s. 38).

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce se zabývá sociálně a pedagogicky velmi zajímavou a vzhledem 
k hospodářské situaci a vzrůstajícímu riziku sociálního vyloučení určitých ohrožených 
skupin, kam patří i děti opouštějící ústavní výchovu, též velmi aktuální problematikou.

K teoretické části
Za nejzdařilejší a pedagogicky přínosnou část teoretické části považuji kapitolu věnovanou 
analýze opatření rozvoje finanční gramotnosti a příslušných dokumentů v různých úrovních 
kurikula. 
       Za největší slabinu textu považuji nedostatečnou oporu v odborné literatuře, byť je 
v seznamu zdrojů deklarována, což se následně promítá zejména do deficitu hlubší analýzy 
zkoumaného jevu. Snad i proto se objevují různá klišé, obecné proklamace či problematická
kvaziodborná tvrzení. Příklad za všechny: „V dětských domovech neexistuje 
standardizované vzdělání, které by bylo platné pro všechny...“ (s. 31). Zlepšení celkového 
dojmu by napomohla pečlivější korektura textu (např. s. 42) a vytříbení stránky stylistické
(viz název práce s chybnou rekcí, za všechny podobné nešvary viz dále např. s. 38, 2. odst.).

K empirické části
Teprve empirická část je skutečným vlastním přínosem autorky k řešené problematice. I když 
je zjevné, že interpretace dat mohla jít do větší hloubky a hypotézy měly být ověřeny též 
statisticky průkazně (např. testem dobré shody), oceňuji výsledek v podobě konfrontace
zjištění vlivu cíleného edukačního programu na finanční gramotnost. Také zařazení kasuistik 
považuji pro dokreslení problematiky za účelné. 
        Bohužel ani tato část práce není prosta formálních nedostatků a omylů z nepozornosti 
(např. na s. 49 rozpor záhlaví a zápatí tabulky č. 1.2, pominu-li, že názvy se standardně 
uvádějí pod příslušnou tabulkou). Cíl práce deklarovaný v Závěru se částečně liší od cíle 
definovaného v kap. I (s. 10, odst. 2). V diplomové práci postrádám naplnění druhé části cíle 
formulovaného tamtéž pro praktickou část – doporučení způsobů zlepšení.
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