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 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).  

10 

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). 

10 

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

10 

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

10 

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

10 

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

10 

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). 

10 

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 

 
Otázky k obhajobě  

  
 

Naďa Lundáková 

Finanční gramotnost v matematice 

Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. 



Poznámky 
Jak je patrno už z názvu práce, je bakalářská práce Nadi Lundákové zaměřena na zařazování 

finanční matematiky do vyučování matematice na základních školách a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií a rozvíjení finanční gramotnosti žáků. Je to téma nesmírně aktuální. Stačí se 
podívat kolem sebe a vidíme, jaké důsledky má nedostatečná finanční gramotnost mnohých 
obyvatel na kvalitu jejich života. I když je finanční gramotnost zařazována do více předmětů a 
v některých školách byl pro ni zřízen i samostatný předmět, realizace často není dostačující.   

Úlohy z finanční matematiky mají rozsáhlé použití v samotné školské matematice, umožňují 
procvičovat a opakovat i partie matematiky, které zdánlivě s finanční matematikou přímo nesouvisí. 
Jejich výhodou pro školskou matematiku je i to, že žáci mohou pracovat s autentickými materiály 
ze svého okolí a oblastí zájmu, čímž se matematika pro ně stává užitečným nástrojem pro řešení 
úloh mimo samotnou matematiku. Volba tématu práce je proto velmi aktuální. 

Práce je rozdělena do dvou základních částí. První část je věnována pojmům finanční 
gramotnost, finanční matematika a jejich vzájemným souvislostem. Není vynechána ani souvislost 
mezi těmito pojmy a školskou matematikou. 

Ve druhé části se autorka zaměřuje na témata z učebnic matematiky hlavně pro druhý stupeň 
školy (ale bez povšimnutí nenechává ani stupeň první) a k nim navrhuje vhodné příklady a úlohy, 
které mohou žáci s odpovídajícími znalostmi matematiky řešit. Vzhledem k bohatosti současného 
trhu učebnic matematiky si zvolila jednu řadu učebnic, sleduje, jaké úlohy z finanční matematiky 
jsou u jednotlivých témat zařazeny, a doplňuje je dalšími vhodnými příklady a úlohami dále 
rozvíjejícími finanční gramotnost žáků.  

Je pochopitelné, že při rozmanitosti úloh z finanční matematiky nemohla autorka v práci 
vyčerpat všechny typy, které lze vytvořit. Podařilo se jí však vytvořit ucelený materiál, který může 
být využit ve stávající podobě, ale může být dále rozšířen různými směry. Práce obsahuje cenný 
materiál nejen pro učitele matematiky, ale i dalších předmětů, do nichž finanční matematika 
zasahuje. Doporučuju, aby autorka publikovala obsah práce nebo jeho část formou článku 
v časopisu pro učitele nebo např. dílny na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky.  

Autorka přistoupila k řešení úkolu velmi samostatně a zodpovědně. Použila vhodnou 
literaturu a informace z ní využila pro vyřešení úkolu, který si pro bakalářskou práci stanovila. 
Předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci.  
 
Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 5.5.2013 


