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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Studentka Anna Löffelmannová předložila diplomovou práci, kde v samostatné kapitole na s. 10 

explicitně uvádí její cíl. Jasně a stručně formuluje, že jejím cílem je „vytvořit sérii úloh, která 

povede k rozvoji finanční gramotnosti u žáků s lehkým mentálním postižením navštěvujících 

9. ročník základní školy praktické“. Tuto sérii úloh hodlá osobně ověřit na vybrané základní škole 

praktické a následně vyhodnotit úspěšnost práce. 

Tento cíl byl bezezbytku splněn, což je prokázáno v celém textu diplomové práce, kdy velmi 

podrobně studentka popisuje svoji práci při tvorbě pracovních materiálů.  

V závěru je tento cíl relevantně reflektován, kdy studentka shrnuje výsledky své práce. Nastiňuje 

také možnosti dalšího pokračování práce v podmínkách inkluze v základních školách. 

 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Práce je logicky členěna do 13 základních kapitol včetně úvodu a závěru a je doplněna nejen 

seznamem použité literatury, ale také seznamem příloh, obrázků a tabulek souvisejících s vlastní 

prací. V první části studentka uvádí nejprve důvody, proč si vybrala toto téma diplomové práce, 

dále specifikuje cíle své práce a přehledně uvádí plán práce. V kapitole 4 vymezuje nutné teoretické 

pozadí problematiky žáků s lehkou mentální retardací s ohledem na potřeby diplomové práce. 

Prokazuje svoji orientaci v odborné literatuře a schopnost jejího studia. Velmi cennou kapitolou 

jsou pečlivě zpracované kazuistiky jednotlivých respondentů, které vypovídají o schopnosti 

studentky analyticky vyhodnocovat získané údaje a vyvozovat z nich relevantní závěry. Příprava a 

provedení vstupního testu i jeho rozbor zase vypovídá o schopnosti autorky kriticky uvažovat při 

vlastním vedení experimentů. Za hlavní část práce je možné považovat kapitolu 9 a10, kde 

studentka velmi podrobně a fundovaně popisuje realizaci výuky finanční gramotnosti se čtyřmi 

žáky s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením. Po popisu a rozboru jednotlivých situací i 

jednotlivých výukových jednotek následuje vždy také vyhodnocení práce z pohledu jednotlivých 

žáků a posouzení jejich schopností s ohledem na další vývoj. Praktická část diplomové práce je 

uzavřena vyhodnocením výstupního testu všech sledovaných respondentů doplněná podrobnou 

reflexí jejich výuky.     

Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.) 

Odborná stránka diplomové práce výrazně převyšuje běžný rozsah prací stejného typu. Studentka 

prokazuje svoji orientaci v odborné literatuře jak z oblasti speciální pedagogiky, tak v oblasti 

matematiky, didaktiky matematiky i obecné didaktiky a pedagogiky. V práci se nevyskytují žádné 

faktické nedostatky, je logicky vystavěna, z dílčích pozorování jsou vyvozovány adekvátní závěry a 

zobecnění.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Předložená diplomová práce má velký význam především s ohledem na aktuální připravované 

legislativní změny v oblasti inkluze. Hlavním přínosem práce je připravená série úloh pro výuku 

procent, jednoduchého úročení a rozpočtu rodiny. Zcela souhlasím s tvrzením studentky v závěru 

Anna Löffelmannová 

Finanční gramotnost a její zařazení ve výuce na základních školách praktických 
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práce, kdy uvádí, že „práce nemusí být zajímavá pouze pro učitele matematiky na základní škole 

praktické, ale svým záměrem může velmi dobře posloužit i učitelům škol běžného typu“.  

Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková 

úprava) 

Práce je velmi čtivě napsaná, vhodně členěná do jednotlivých pečlivě volených kapitol. V práci se 

nevyskytují gramatické ani formálně lexikální chyby, celková úprava odpovídá požadavkům 

kladeným na práci daného typu.  

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

V práci jsou adekvátním způsobem citovány bohaté informační zdroje. Jejich rozsah je velice 

nadstandardní nejen ohledně jejich počtu, ale i oborové různorodosti.  

Hodnocení:  

Práci hodnotím jako velmi zdařilou a nadstandardně zpracovanou. Doporučuji studentce publikovat 

a prezentovat alespoň její části na některé dostupné konferenci zaměřené na vzdělávání žáků v 

matematice, např. na Dvou dnech s didaktikou matematiky či na Setkání učitelů všech typů a stupňů 

škol.  

Práce splňuje všechny podmínky pro uznání jako diplomová a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Datum a podpis autora posudku:  
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