
Posudek
na diplomovou práci Barbory Říhové zpracovanou na téma  Finanční vzdělávání a jeho 

místo ve školním vzdělávání

Předložená diplomová  práce je zpracována na velmi aktuální téma. Diplomantka  se 

v ní zabývá finančním vzděláváním a jeho místem ve školním vzdělávání. Na tématu pracovala 

samostatně a svědomitě. 

Cíl  práce je jasně vymezen a odpovídá zadání diplomové práce. Metody zpracování 

využívané autorkou jsou adekvátní k tématu práce. Struktura práce je logická. V její první části  

je vymezen pojem finanční gramotnosti a nastíněn vývoj finančního vzdělávání v pedagogické 

reflexi, ve druhé části je zhodnoceno místo finančního vzdělávání v rámci školního vzdělávání, 

ve třetí části je posouzena úloha finančního vzdělávání v rámci mimoškolního vzdělávání a v 

poslední části je pojednáno o roli  pedagoga v procesu finančního vzdělávání. V závěru práce 

jsou jasně a přehledně prezentovány hlavní výsledky diplomové práce.

Diplomová práce je zpracována na velmi dobré odborné a jazykové úrovni. Diplomantka 

v ní  komplexně  hodnotí  význam  finančního  vzdělávání  nejen  v rámci  školního,  ale  i 

mimoškolního vzdělávání. Opírá se při tom o dostupné podkladové materiály a prameny, které 

samostatně  třídí  a  posuzuje.  Podrobně  ukazuje  na  místo  finančního  vzdělávání  v rámci 

rámcových vzdělávacích programů jednotlivých typů a druhů škol. Zejména kladně hodnotím, 

že  reaguje na nejnovější změny Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

z roku 2013, vymezuje úlohu jednotlivých aktérů finančního vzdělávání, analyzuje nejdůležitější 

výukové materiály a vymezuje úlohu učitele ve finančním vzdělávání. Po formální stránce jsem 

neshledala žádné nedostatky. Pouze na str. 75 není  uvedena Ekonomie II.

V průběhu obhajoby by diplomantka měla odpovědět na tyto otázky:

1. Čím  se  liší  finanční  vzdělávání  v rámci  školního  a  v rámci  mimoškolního 

vzdělávání?

2. Jaké místo by mělo mít finanční vzdělávání v rámci pregraduální přípravy učitelů?

 Celkově  hodnotím  předloženou  diplomovou  práci  velmi  kladně  a  doporučuji  ji  k 

obhajobě. 

Klasifikace: výborně

V Praze dne  16. 5. 2013

PhDr. Milena Tichá, CSc.
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