
Posudek 

na diplomovou práci Pavly Stárkové zpracovanou na téma Program finančního 

vzdělávání na 2. stupni základních škol v ČR 

 

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

zabývá finančním vzděláváním na 2. stupni ZŠ a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií 

v ČR.  

Cíl práce odpovídá zadání diplomové práce. Metody zpracování využívané autorkou 

jsou adekvátní k tématu práce. Celá práce má logickou strukturu. Za přínosnou považuji 

zejména praktickou část diplomové práce, ve které jsou prezentovány výsledky průzkumu 

žákovských porozumění vybranému tématu banky a jejich služby a finanční produkty, a to i přes 

to, že vzorek respondentů byl velmi omezený a stanovené cíle šetření nebyly beze zbytku 

naplněny. 

Celá práce má převážně popisný charakter a postrádám v ní vice samostatných rozborů 

a vlastního hodnocení.  V první kapitole autorka seznamuje s vymezením podstaty finanční 

gramotnosti a nastiňuje zakotvení této problematiky v kurikulárních dokumentech. Ve druhé 

kapitole popisuje zařazení finančního vzdělávání do vybraných učebnic, a to pouze z hlediska 

jednotlivých témat. Tyto učebnice nehodnotí, neporovnává je, neukazuje na to, jak naplňují 

stanovené vzdělávací cíle, ani na to, jak přispívají k rozvoji klíčových kompetenci zakotvených 

kurikurálních dokumentech. Ve třetí kapitole prezentuje možnosti vzdělávání učitelů v oblasti 

finanční gramotnosti. Ve čtvrté kapitole věnované žákovským porozuměním ekonomickým 

tématům popisuje historii dosavadních výzkumů a prezentuje výsledky vlastního šetření. Toto 

šetření se poněkud míjí s původním záměrem autorky, která hodlala, jak sama uvádí v úvodu 

práce na straně 8, diagnostikovat žákovská porozumění vybraným ekonomickým tématům a 

ověřit, s jakými zkušenostmi a znalostmi žáci do školy přicházejí a na základě toho vytvořit 

koncept finančního vzdělávání, který by žákovská porozumění rozvíjel, případně je upravoval. 

V závěrech je konstatováno pouze to, jaká je úroveň finanční gramotnosti u sledovaných žáků, 

ale není zcela zřejmé, zda jsou to znalosti, se kterými žáci do školy přicházejí, či ze školy 

odcházejí. Slibovaná didaktická doporučení, která měla být z průzkumu vyvozena, nejsou 

v práci uvedena. To vše pravděpodobně plyne z nejasně formulované výzkumné otázky, která 

je v poněkud zkreslené podobě uvedena na straně 57. 

Při zpracování své práce diplomantka vycházela z uvedené literatury a celé řady 

pramenů. Předložená práce je doložena seznamem literatury, je doplněna odkazovým 

aparátem a její praktická část je ilustrována tabulkami.  



V průběhu obhajoby by diplomantka měla odpovědět na tyto otázky: 

1. Co bylo cílem práce a co bylo cílem vlastního šetření autorky?  

2. K jakým nejdůležitějším závěrům autorka dospěla.  

3. Jaká didaktická doporučení může na základě závěrů vlastního šetření formulovat? 

Diplomovou práci doporučuji ji k obhajobě.  

Klasifikace 

 

V Praze dne 20. 7. 2015    

PhDr. Milena Tichá, CSc. 


