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Předložená diplomová práce má 66 stran autorského textu členěného do osmi hlavních 

kapitol. Vzhledem k tématu a rozsahu předložené práce je odkazovaná literatura skromného 

rozsahu přesto dostačující, je relevantní k tématu a je výlučně domácí provenience. Přílohy 

dokumentují administrovaný dotazník a uvádějí seznam poraden pro oblast financí a dluhů.  

Text graduační práce je stylisticky kohezní, jeho uspořádání je v souladu s obecnými 

požadavky na práce tohoto druhu i se záměry autorky. 

Tematicky je diplomová práce zaměřena na zpracování vývoje finanční gramotnosti, 

její definice a standardy, zpracování struktury jak v úzkém slova smyslu, finanční gramotnost 

– peněžní gramotnost ve vztahu k bankovním i nebankovním institucím, tak i v širokém slova 

smyslu jako funkční gramotnost v současné tzv. ekonomické společnosti. Sociální služby 

v oblasti finanční gramotnosti se ustalují a vyvíjejí, jednak jako poměrně nové formy 

poskytování sociálních služeb a pak také se nepřetržitě vyvíjejí v důsledku mohutného 

rozvoje nepeněžních transakcí i nutné ochrany spotřebitele.  

Autorka volila téma práce s ohledem na společenskou významnost ochrany 

ohrožených a zvýhodněných občanů. Práci pojala jako smysluplný projekt podpory 

ohrožených a znevýhodněných osob. Precizně a přiměřeně odborně popisuje současnou výuku 

finanční gramotnosti, popisuje exekuce a insolvence jako profesní cíle sociálního pracovníka. 

Šetření zaměřené na analýzu stavu finanční gramotnosti u vybraných vzorků 

vysokoškolských studentů je metodologicky správně strukturované, cíle jsou dobře 

formulované, metody sběru dat vhodně zvolené. Úkoly jsou precizně formulované a získané 

výsledky šetření a jejich interpretace  lze odborně akceptovat. 

Poznámky k textu: 

 Doporučuji u obhajoby podrobněji popsat důvody vedoucí k tomu, že obsahem 

každého kurikula vzdělání by měla být výchova k finanční znalosti a odpovědnosti. 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací výborně. 

V Praze 9. 5. 2012                                            Beáta Krahulcová 

 


