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1. Obsah a struktura práce 

 Autorka si zvolila téma z hlediska odborné orientace katedry vhodné a z hlediska 

celospolečenského velmi aktuální. Cílem práce bylo „... zjistit, jaká je úroveň finanční 

gramotnosti seniorů a jaké jsou možnosti vzdělávání v této oblasti.“ (s. 8) Text rozdělila 

do čtyř kapitol. Nejprve se zabývá stářím a stárnutím, seznamuje se základními pojmy 

z této oblasti, se změnami, které stáří přináší, a se sociálními a ekonomickými důsledky 

stárnutí. V druhé kapitole se věnuje otázkám edukace seniorů a vědní specializaci, která 

se jimi zabývá – gerontagogice. Předmětem třetí kapitoly je problematika finanční 

gramotnosti, jednak její obecné vymezení a dále dokumenty OECD i Evropské unie, 

posléze i výsledky analýzy finanční gramotnosti obyvatel ČR a konečně též možnosti 

finančního vzdělávání, které jsou nabízeny seniorům. Poslední, čtvrtá kapitola přináší 

zprávu o realizaci autorčina vlastního empirického šetření úrovně finanční gramotnosti 

seniorů a jejich zájmu o vzdělávání v této oblasti. 

 Postup výkladu je přehledný, text je logicky strukturován, uvedená příloha je 

informačně důležitá (maketa distribuovaného dotazníku). Co do počtu stran má text 

dvojnásobný rozsah než je požadovaný standard. 

 (Ohledně členění textu na kapitoly a jejich další dílčí části si ale nemohu odpustit 

drobnou poznámku: existence 3.5.1 mi přijde poněkud nelogická, neboť podkapitola 3.5 

už jinou další část neobsahuje.) 

2. Odborná úroveň 

 Cíl byl formulován smysluplně a byl v podstatě naplněn. Myslím, že ve třetí 

kapitole se diplomantce podařilo podat ucelený a utříděný pohled na sledované téma 

včetně jeho širších, evropských kontextů i aktuálních domácích (údaje z provedených 

analýz). V tom spatřuji zřetelný přínos práce, která se průběžně opírá o relevantní 

prameny, většinou aktuální a reflektující současný stav poznání řešené problematiky. 

 Druhým nesporným přínosem, který se vztahuje k inzerovanému cíli práce, je 

vlastní empirické šetření finanční gramotnosti seniorů. Osobně realizaci každé terénní 

akce vítám, aniž by nutně musela být reprezentativní či přinášet nějaká přelomová 

zjištění, v každém případě jde o cestu pracnější a organizačně náročnější, ale současně 

edukativní. Provedené šetření se mi celkem líbilo a jako ilustrace řešené problematiky je 

přijatelné. Pokud by však bylo jediným cílem a obsahem práce, musel bych k němu být 

o dost kritičtější. Každopádně platí, že čerpat při přípravě výzkumu pouze z jediného 

zdroje (byť mohu být polichocen, že jde právě o mou publikaci) je prostě málo. A dále, 

jen pro ujasnění: data jsou sice dovedena do 2. stupně třídění, ale pouze v deskriptivní 

rovině, zatímco hypotézy formulují průběh závislosti (přímou a opačnou korelaci), 

kterou je třeba testovat a rozhodně ji nejde, řečeno autorčinými slovy, „vypozorovat“ (s. 

55, 11. ř. sh.). Formulace by zde měla patrně znít přesněji: senioři s vyšším vzděláním 

častěji uvádějí, že mají přehled o svých financích. (Ale ani toto zde neplatí, protože SŠ, 

VOŠ a VŠ jsou na tom v podstatě stejně.) Podobně neoprávněné a nepřesné závěry 



nejsou v interpretacích dat výjimkou. Také bych v případě nevelkých četností šetřil 

s vyjadřováním v procentech, daleko „lidštější“ je mluvit o podílech (třeba třetina a dvě 

třetiny, viz s. 52, 4. ř. zd.) či přímo o absolutních četnostech (kolik to je lidí, 7 % z 58 

osob?). Mimochodem, autorka sama správně zpochybňuje reprezentativitu vzorku, 

výraz „v Karlovarském kraji“ ji však bohužel trochu implikuje (co se výběru týče, o 

jeho náhodnosti nejsem dle jejího popisu příliš přesvědčen). A dotazník bych rozhodně 

nezačínal sociodemografickými dotazy. Nicméně provedené šetření, jak už bylo řečeno, 

především v úloze určité ilustrace řešeného problému je i v této podobě akceptabilní. 

3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací je značně objemný, představuje přes 70 položek, 

česky psaných i cizojazyčných, tištěných i významný podíl elektronických, mj. též citace 

mediálních zdrojů (relevantních pořadů ČRo a ČT). Jejich podoba v zásadě odpovídá 

požadavkům normy, pouze tu lze najít některé nepřesnosti: v 1. citaci chybí „n“, ve 4. 

citaci je překlep, u nakladatelství se neuvádí jeho právní podoba (Pacovský), u článků je 

primárním zdrojem název časopisu a tedy ten se píše kurzivou (např. Polášek, Šerák), 

inverze jména (tj. napřed příjmení, pak křestní) se uvádí pouze u prvního z autorů. 

 Co se etiky vědecké práce týče, autorce nelze nic vytknout, užité prameny, ať již 

citáty či parafráze, řádně odkazuje a podoba odkazů odpovídá normě (někdy tu ale chybí 

číslo strany, např. na s. 23 u Palána, na s. 25 u Mühlpachera, na s. 29–30 u Noveského, 

na s. 35–36 u Ministerstva financí). Jinak lze konstatovat, že diplomantka prokázala 

dobrý přehled o relevantních zdrojích i schopnost je tvůrčím způsobem využívat. 

4. Grafické zpracování 

 Práce je předložena ve standardní grafické kvalitě, jednotlivé části jsou zřetelně 

oddělovány, takže se v ní čtenář snadno orientuje. Vhodné je užití kurzivy u citátů a 

akcentovaných výrazů a pojmů, stejně tak tučné písmo uvozující významné odstavce. 

Tabulky v interpretační části jsou srozumitelné a dobře se v nich čte. 

5. Jazyková úroveň 

 Text je napsán zvládnutým jazykem, s adekvátním výskytem odborných pojmů, 

autorka logicky formuluje, čtenáři nedělá problém její výklad sledovat a rozumět mu. 

Též ji musím pochválit, že jako jedna z mála u rozsahů od–do (stránky v odkazech, ale 

také průběžně v textu u roků či věkového rozpětí) správně dle normy píše pomlčku bez 

mezer, nikoli spojovník (až na výjimky, viz např. s. 15, 8. ř. sh., s. 18, 2. ř. sh.). Při 

zběžném, tj. nekorektorském čtení jsem tu a tam narazil na drobnost (např. na s. 12, 9. ř. 

sh., špatný tvar slovesa; na s. 12, 5. ř. zd., chybí před % mezera, jinde ji autorka správně 

dodržuje), ale jinak na žádné gramatické nesrovnalosti. (Totožný konec dvou po sobě 

jdoucích vět však nepůsobí šikovně – viz s. 72, 3. a 2. ř. zd.). 

6. Podněty k rozpravě 

 Mohla by autorka přiblížit, zda a jaký je rozdíl mezi prostým náhodným výběrem 

a výběrem, který v praxi provedla? 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Jsem názoru, že odevzdaná práce splnila stanovený cíl a i v dalších aspektech 

vyhovuje požadavkům na druh těchto prací kladeným, takže ji doporučuji k obhajobě 

a navrhuji klasifikaci velmi dobře. 
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