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Petronella Antoniewiczová: Finanční gramotnost ve výuce matematiky na 

střední škole 

Cílem diplomové práce P.Antoniewiczové bylo vytvořit pomůcku pro výuku finanční matematiky na 

středních a základních školách. 

V prvních třech kapitolách uvádí autorka charakteristiku finanční gramotnosti (FG), provádí analýzu 

národních standardů FG v České republice a Slovenské republice, věnuje se rozboru českých učebnic 

pro ZŠ a SŠ z hlediska implementace prvků FG, uvádí výsledky testování FG v ČR a SR a 

v mezinárodním výzkumu.  Zpracování celé této části svědčí o tom, že autorka má dobrý nadhled nad 

danou problematikou a že dokáže fundovaně hodnotit jednotlivé jevy a situace. Zajímavé je 

porovnání úrovně FG v ČR a SR. 

Těžiště práce je ve 4. kapitole. Autorka vytvořila pro výuku finanční matematiky osm appletů 

v programu GeoGebra. Applety jsou přehledné, popisy k práci s nimi srozumitelné. Použití všech 

appletů je ilustrováno na konkrétních příkladech z různých oblastí finanční matematiky.  

Každé z těchto oblastí je věnován jeden článek kapitoly, který vždy začíná přehledem potřebných 

pojmů a vzorců. Zde je vše v naprostém pořádku, snad jen charakteristiku anuitní splátky (str.47) by 

bylo vhodné doplnit  o údaj, že jde o pravidelné splácení. Příklady jsou voleny vhodně, řešení jsou 

přehledná a jasná, jejich obsah, až na několik výjimek, odpovídá aktuální realitě (úrokové sazby, daň 

z úroku atd.). K reálnosti příkladů mám tři připomínky:  

Př.3, str.32-33 … Zde je nesprávně interpretována míra inflace, nelze ji takto užívat (pro jednotlivé 

druhy zboží). 

Př.2, str.42… Banka obvykle garantuje úrokovou sazbu jen pro první úrokovací období (předpoklad 

není reálný). 

Př.4, str.45 … Na klientovi nezáleží, banka by na variantu b) určitě nepřistoupila.  

Uvedené připomínky nijak nesnižují úroveň práce. Tato práce má vysokou hodnotu, obsahuje 

originální prvky. Vysoce oceňuji její význam pro přímé využití ve výuce matematiky na základních a 

středních školách. 

Práci doporučuji uznat jako diplomovou práci na učitelském studiu s hodnocením 

                                       výborně. 
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