
Posudek na diplomovou práci Barbory Říhové 
„Finanční vzdělávání a jeho místo ve školním vzdělávání.“

Za  cíl  své  práce  si  autorka  zvolila  popis  a  zhodnocení  finančního  vzdělávání  v České 
republice a akcentem na jeho koncipování v RVP. Práci strukturovala do čtyř kapitol.
V kapitole první „Pojem finanční gramotnosti a teorie finančního vzdělávání“ (s. 10 – 38) se 
příhodně (vzhledem k roztříštěnosti obsahového vymezení) věnuje problému definice pojmu 
finanční gramotnost.  Poukazuje jak na panující  nejednoznačnost v pojímání  obsahu tohoto 
pojmu,  tak  na  různé  varianty  jeho  strukturování.  Vedle  této  metodologické  stránky 
vymezování  finanční  gramotnosti  je  také  nutno brát  v úvahu určitou,  jak  autorka  nazývá, 
plasticitu  jejího  obsahu,  podmíněnou  časem,  aktuálností,  znalostní  úrovní  jednotlivých 
generací  a  sociálních  skupin.  Proto  autorka  na  základě  reference  zahraniční  literatury 
zdůrazňuje nejen souvislost  finanční  gramotnosti  se znalostmi,  praktickými zkušenostmi a 
odpovědností  jednotlivce,  ale  i  souvislost  s  „dlouhodobější  perspektivou  měnících  se 
ekonomických podmínek.“ (viz s. 12). Zajímavá je rovněž subkapitola „1.2. Vývoj konceptu 
finančního  vzdělávání  v pedagogické  reflexi“  (s.  15  –  18);  tato  tematizace  by  si  jistě 
zasloužila  větší  prostor  (což  by ovšem bylo  na samostatné  téma).  Poučné a  přehledně  je 
autorčino zpracování vývoje koncepce finančního vzdělávání v České republice (s. 18 – 24), 
na  něž  pak  logicky  navazují  formulace  a  charakteristiky  prioritních  oblastí  finančního 
vzdělávání (s. 24 – 28). Poslední část první kapitoly autorka věnuje doporučením OECD a 
zhodnocení naplnění těchto doporučení ve vzdělávání ohledně finanční gramotnosti v ČR – 
s velmi tristním výsledkem (viz s. 32). Kapitolu uzavírá identifikací faktorů, které ovlivňují 
jedince  v procesu finančního vzdělávání,  mezi  nimiž  jmenuje proměny společnosti,  školní 
prostředí a motivaci a zájem. V této části mi chybí autorčina reflexe konkrétních nástrojů, 
jimiž lze problém nízké úrovně finanční gramotnosti v jednotlivých oblastech řešit.
Druhou kapitolu autorka nazvala „Místo finančního vzdělávání ve školním vzdělávání“ (s. 39 
– 63), a věnuje se v ní především dokumentům a koncepci české kurikulární reformy (zvl. 
v podobě  RVP  ZV,  RVP  GV  a  RVP  SOŠ).  Tato  kapitola  má  referenčně  deskriptivní 
charakter, ale velmi oceňuji, že sem autorka zařadila i některé výukové materiály a učebnice 
akreditované  MŠMT,  jako  opory  k  výuce   finanční  gramotnosti  a  její  implementaci  do 
školních  vzdělávacích  programů.  Přestože  však  autorka  subkapitolu   nazvala  „Analýza 
výukových materiálů akreditovaných MŠMT“ (s. 59), ještě na téže straně uvádí, že „cílem 
této kapitoly není poskytnout podrobnou analýzu celé řady publikací, ale poskytnout odraz 
finančního vzdělávání na knižním trhu.“
Ve  třetí  kapitole  „Místo  finančního  vzdělávání  v mimoškolním  vzdělávání“  (s.  64  –  73) 
charakterizuje  soukromý  sektor,  občanský  sektor  s nestátními  neziskovými  organizacemi, 
internetový  portál  a  „sociální  partnery“  (tj.  zaměstnavatele,  odbory,  asociace,  profesní 
sdružení, média a sociální sítě.
Poslední, čtvrtá kapitola „Místo a role pedagoga ve finančním vzdělávání a doporučení“ (s. 74 
– 77) mne ve srovnání s předcházejícími kapitolami trochu zklamala – rozsahem i obsahem. 
Autorka  zde  totiž  místo  v názvu  avizovaného  postavení  a  rolí  pedagoga  ve  finančním 
vzdělávání  popisuje  provázanost  finančního  vzdělávání  s ostatními  obory  a  v popisu  role 
pedagoga v něm se omezila jen na obecné formulace jako např. že má pracovat s autentickými 
materiály, respektovat zásadu obecnosti, učit interaktivně a interdisciplinárně apod.
V Závěru práce (s. 78 – 81) autorka shrnuje poznatky z analyzovaných tematizací.

Hodnocení:
Diplomová práce B. Říhové je zpracována s dobře zvolenou strukturou, autorka formuluje 
kultivovaně, srozumitelně a s porozuměním stěžejním souvislostem sledované problematiky.



S kvalitním zodpovězením položených otázek navrhuji hodnocení výborně.

Otázky k obhajobě:

1. Která definice finanční gramotnosti je podle Vás nejvýstižnější a proč?
2. Čím byste začala ve výuce finanční gramotnosti na ZŠ a na gymnáziích?
3. Jaké konkrétní možnosti má učitel v „narušování stereotypů a vzorců chování“, které 

zmiňujete na s. 38?
4. Kde byste uplatnila „finanční vzdělávání“ v průřezových tématech RVP?
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