
 

 Diplomová práce Sylvy Bartakovičové 

Vybrané otázky ekonomického  myšlení dětí na 1. stupni základní školy 

Posudek vedoucí diplomové práce 

Z hlediska formálního diplomantka předkládá práci se zřetelně a obsahově funkčně 

formulovaným cílem. Úroveň odbornosti vyhovuje typu práce a zaměření studia. 

Diplomantka vhodně používá odbornou terminologii, dokázala vymezit problematiku 

finančního vzdělávání, logicky strukturovat výklad a postihnout významné souvislosti.  

V práci jsou správně dokládaná odborná sdělení odkazy a citacemi a zřetelně odděleny 

převzaté a vlastní myšlenky. 

Diplomantka zpracovává  teoretickou část s různou úrovní kvality. Část věnovaná 

rámcovému vzdělávacímu programu a pojetí finanční gramotnosti je výrazně popisná.     

Psychodidaktické souvislosti zjišťování dětských porozumění jsou prezentovány spíše pro 

úplnost, místy povrchně. V teoretické části jako nejslabší hodnotím představení 

ekonomických pojmů, které vychází z publikací učebnicového typu a dávají pouze omezený 

vhled do problematiky. Naopak nejvíce oceňuji kapitolu Stav zkoumání ekonomického 

myšlení žáků v ČR i zahraničí.  Diplomantka do jejího zpracování zahrnula obdivuhodné 

množství kvalitních zdrojů včetně zahraničních.  

Jako nejvíce přínosnou hodnotím praktickou část. Charakteristika vzorku, popis realizace 

výzkumu jsou zpracovány odpovídajícím způsobem. Jsou zde formulovány 4 výzkumné 

otázky, kde u formulace první z nich musím poukázat na nepřesnost  ve formulaci: „Všímají si 

žáci třetího ročníku prvního stupně ZŠ zákonitostí finanční oblasti v běžném životě? Jsou schopni 

o nich hovořit?“ není zcela zřejmé, co je předmětem zájmu u zákonitostí finanční oblasti. 

Způsob vedení rozhovorů vykazuje jako veliké plus vlastní učitelskou zkušenost autorky. 

Otázky jsou vybrány na základě hlubšího porozumění jak školnímu učivu, tak vlastním 

zkušenostem žáků. Diplomantka zde prokázala schopnost reagovat pohotově na odpovědi 

žáků, podrobněji se doptávat a získat tak zajímavou a ucelenou výpověď o dětském myšlení.  

 



V našem prostředí je tato práce zatím ojedinělá, prezentace výsledků výzkumu přináší řadu 

významných, zajímavých podnětů.  

Závěr popisuje obsah práce, ale také ji shrnuje jako celek a reflektuje její obsah. 

Diplomantka prokázala schopnost samostatně zpracovat a aplikovat psychodidaktický 

teoretický vhled do vybrané problematiky a využít dostupné výsledky výzkumu pro vlastní 

učitelskou práci.  Celkově u práce vysoce hodnotím její přínos učitelské praxi. 

Na základě tohoto hodnocení práci doporučuji k obhajobě. 

Otázka k obhajobě: 

U Vašeho doporučení v závěru práce : „Pro formování správné představy o fungování banky by 

autorka doporučovala jako vhodné řešení exkurzi do banky, kde by děti zjistily, jak taková banka 

vevnitř vypadá. Erudovaný člověk by dětem mohl vysvětlit, jak banka funguje a odpověděl jim na 

jejich otázky.“ Považuji za problematické to, že odborník, který by žáky prováděl nebude vědět, 

na jakou úroveň porozumění problematice má navazovat. Protože Vy jste v této práci tyto 

informace získala, shrňte pro obhajobu  charakteristiku dětského porozumění fungování bank a 

navrhněte, jak na toto porozumění navázat, aby žáci porozuměli principům, u kterých vykazují 

nejvíce nedostatků nebo rozporů. 

V Praze 24.8. 2014    ing. Michaela Dvořáková Ph.D. 

      Katedra občanské výchovy a filosofie 

  

    

 


