
 

Posudek 

na diplomovou práci Sylvy Bartakovičové zpracovanou na téma  Vybrané otázky 

ekonomického myšlení dětí na 1.  stupni základní školy 

 

Předložená diplomová  práce je zpracována na aktuální téma. Diplomantka  se v ní 

zabývá rozborem a hodnocením ekonomického myšlení dětí na prvním stupni základní školy.  

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 

teoretické části diplomantka popisuje stav zkoumání ekonomického myšlení žáků primární školy 

v ČR a v zahraničí, ve druhé praktické části prezentuje výsledky kvalitativního výzkumu finanční 

gramotnosti sledované žákovské populace. 

Teoretická část práce má převážně popisný charakter a k některým jejím částem mám 

určité výhrady. V úvodu do problematiky autorka představuje základní ekonomické pojmy, se 

kterými dále pracuje. Vymezuje sice základní formy a funkce peněz, ale obecnou definici peněz 

neuvádí. Podobně charakterizuje funkce banky, ale obecnou definici banky v práci postrádám. 

V kapitole věnované pojetí ekonomického vzdělávání v primárním vzdělávání v ČR je chybně 

uvedeno, že Standardy finanční gramotnosti byly implementovány pouze do Rámcového 

vzdělávacího programu pro gymnázia, ale že dosud nejsou začleněny do Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V diplomové práci odevzdané v roce 2014 její 

autorka  zcela opomíjí upravenou verzi tohoto dokumentu z roku 2013. Při hodnocení výzkumů 

ekonomického myšlení žáků primární školy v ČR a v zahraničí diplomantka neuvádí, kde byly 

tyto výzkumy realizovány. 

Za přínosnou považuji zejména praktickou část práce v níž jsou prezentovány výsledky 

kvalitativního výzkumu sledujícího úroveň finanční gramotnosti žáků prvního stupně základní 

školy. Výsledky svého šetření autorka zobecňuje a vyvozuje u nich konkrétní závěry. 

 Při zpracování své práce diplomantka vycházela z uvedené literatury. Předložená 

práce  je doložena seznamem literatury a pramenů, je doplněna odkazovým aparátem a je 

ilustrována přehlednými grafy. Po formální stránce jsem neshledala žádné závažné nedostatky. 

V průběhu obhajoby by diplomantka měla odpovědět na tyto otázky: 

1. Jak definuje základní ekonomické kategorie uváděné v diplomové práci? 

(Zejména se jedná o tyto dvě kategorie: peníze a banka) 



2. Kdy a jak byly implementovány Standardy finanční gramotnosti do 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání? 

3. K jakým praktickým doporučním ve své práci dospěla?  

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci  kladně a doporučuji ji k obhajobě.  

Klasifikace:  

V Praze dne  23. 6. 2014    

PhDr. Milena Tichá, CSc. 


