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Název práce 

Autor posudku 

 

 

 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  

a charakteru práce). 

10 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

9 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

10 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

8 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

9 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

8 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

8 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

9 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

9 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

10 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 

Naďa Lundáková 

Finanční gramotnost v matematice 

Mgr. Veronika Tůmová 



 

Otázky k obhajobě  

  

1. Proč jste zvolila obecné schéma umořování dluhu (tabulka na str. 17) právě 
v tomto tvaru? Nebyla by rekurentní forma (viz níže) intuitivnější? 

Stav na 
konci období 

Splátka Úmor Úrok Stav dluhu 

0 - - - D0=PV 

1 K K-PV*i PV*i D1=PV-(K-PV*i)=PV(1+i)-K 

2 K K- D1*i D1*i D2 = D1-(K- D1*i)=D1(1+i)-K 

 

2. Proč není pojem RPSN užitý v příkladu 3 na str. 43 blíže vysvětlen? 

 

Poznámky  

 

 

Předložená bakalářská práce si za hlavní cíl klade sestavit sbírku doplňujících úloh 
použitelných pro rozvoj finanční gramotnosti žáků druhého stupně základní školy. Úlohy 
doprovází obecné pojednání o finanční gramotnosti a finanční matematice, kde jsou 
vymezeny oblasti, které má základní finanční vzdělávání pokrýt a přehledně shrnuty 
metody finanční matematiky použitelné v rámci základního vzdělávání. Práce svým 
rozsahem splňuje podmínky běžně kladené na bakalářskou práci.   

Použitá metoda (tj. navázání příkladů na strukturu učiva jednotlivých ročníků) je volena 
adekvátně a činí práci přehlednou a dobře v praxi využitelnou. Autorka prokázala 
dobrou orientaci v tématu finanční gramotnosti. Vytvořené úlohy jsou zajímavé, 
vztažené k reálnému životu a pokrývají většinu doporučených oblastí základního 
finančního vzdělávání. Za přínosný považuji zejména důraz na rozvíjení finanční 
gramotnosti již od počátku druhého stupně ZŠ – je zde celá řada použitelných úloh.   

Práce má však i slabá místa. V textu a příkladech je bohužel řada drobných faktických 
chyb, což může být na překážku praktickému využití práce. Jedná se zejména o chybně 
uvedené výsledky, chybné/nejasné zadání a jeden příklad využívající počítání 
s desetinnými čísly je uveden v úlohách pro 5. ročník, ačkoli desetinná čísla jsou 
zavedena až v ročníku šestém. Seznam doporučených oprav uvádím v příloze.  

Jak už jsem zmínila, práce je dosti rozsáhlá a v praxi smysluplně využitelná. Nicméně 
dvě důležité oblasti v úlohách i citovaných učebnicích chybí či nejsou zpracovány 
dostatečně, i když matematický aparát potřebný k jejich procvičení máme k dispozici. Je 
to bližší vysvětlení a příklady s RPSN a úročení s menší periodou než roční (zde považuji 
za důležité téma výslovně vztáhnout k nárůstu dluhu). 

Celkově se však jedná o drobné výhrady a konstatuji, že práce splnila podmínky kladené 
na bakalářskou práci, a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Datum a podpis autora posudku diplomové práce: 

 

 

30. 5. 2013         Veronika Tůmová 



Příloha – Chyby v textu  

 Str. 10: v textu je vysvětlena zkratka RVP ZV, nicméně dále autorka používá RVP ZS 

 Str. 16: u posledních dvou vzorců pro důchody je chybně uvedeno označení 
„předlhůtního“, má být „polhůtního“ 

 Str. 17: Popis proměnných by měl být konzistentní, pokud označuje 
n … počet výplatních období; měla by úroková sazba i značit: 
i … úroková míra příslušná k danému výplatnímu období (nikoliv roční). 
Alternativně n.. počet let, i… roční úroková míra 

 Str. 21: Příklad 13 – počítání s desetinnými čísly zavádí učebnice až v 6. ročníku (viz 
kapitola 4.2). Bylo by vhodné tento příklad přesunout. 

 Str. 24-25: Příklad 9 – v řešení přikladu neuvedeno, kolik si tatínek vydělá za den  
       Příklad 10 – ve výsledku překlep uvedeno 28,265 místo 28,625 

 Str. 26: Výsledky jsou chybně očíslovány – 3 místo 4 a 4 místo 5. U příkladu 5, 
chybně uveden výsledek: 24 050 Kč, má být 21 050 Kč. 

 Str. 37: Příklad 5: Chybné zadání – Sleva 40% na vše – předpokládala bych, že nová 
cena bude tedy kolem 60% ceny původní. V příkladu jsou však uvedeny u nové ceny 
částky odpovídající 40% ceny. 

 Str. 39: Příklad 3: Zadání není konzistentní s řešením. V zadání je výše paušálu 140 
Kč, ale v řešení se počítá s paušálem 150 Kč. 

 Str. 40: Příklad 6: Problém se zadáním (viz příklad 3). Navíc výsledek uveden 
chybně. Má být 180 (resp. 175) a nikoliv 250. 

 Str. 50: Příklad 4: chybně uvedený výsledek 

 


