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Diplomantka v úvodu formuluje poněkud obecně cíl své práce jako zkoumání 

finančního vzdělávání na 2. stupni ZŠ. 

Značnou část práce věnuje prezentování obecně programových a kurikulárních 

dokumentů. Přestože se jedná o výrazně popisnou část, oceňuji, že pro objasnění

významu finančního vzdělávání vychází z výsledků výzkumných šetření 

mezinárodních i národních a ukazuje na nich významné nedostatky jak 

diagnostikované, tak subjektivně vnímané respondenty. 

Cíle finančního vzdělávání stanovené v kurikulárních dokumentech porovnává 

s obsahem učiva vybraných učebnic pro 2. stupeň ZŠ a hodnotí míru opory, kterou 

učebnice pro naplnění cílů poskytují. Diplomantka uvádí názvy kapitol věnovaných 

finančnímu vzdělávání spolu s prezentovanými pojmy, ve většině případů identifikuje

i obsah sdělení těchto kapitol. Nemůžeme hovořit o metodologicky propracované 

obsahové analýze, ale o zjednodušeném srovnání, které jistý přehled o zpracování 

učiva v různých učebnicích nabízí. Kapitola příprava učitele nastiňuje vybrané 

programy finančního vzdělávání, které byly učitelům po zavedení problematiky do 

RVP ZV nabízeny. V této kapitole se jedná o zaznamenání části realizovaných 

aktivit, pravděpodobně na základě dostupnosti informací. Je zde opomenut podíl 

institucí dalšího vzdělávání učitelů i nabídka v rámci pregraduální přípravy učitelů. 

Přes tyto nedostatky považuji za užitečné určité informace o dostupných programech 

dalšího vzdělávání učitelů uvést, jen se domnívám, že měla být kapitola v tomto 

smyslu uvedena.

Diplomantka pokračuje ve své práci směrem ke zjišťování dětských porozumění. 

Představuje solidně zpracovaná teoretická východiska, zvládá postihnout i různé 

názorové směry v oblasti zkoumání dětských porozumění. Vychází ze zahraničních a 

relativně moderních zdrojů.

V kapitole seznamující s dosud realizovanými výzkumy dětského myšlení 

diplomantka shromáždila poměrně značné množství informací. Obsah kapitoly je zde 



závislý na dostupných zdrojích. V drtivé většině autorka pracovala se zdroji

cizojazyčnými. Vyhledání a utřídění výzkumných zjištění považuji za přínosné. Jistou 

rezervu je možné spatřovat ve způsobu zpracování, kdy autorka bez úvodního 

vysvětlení některé výzkumy prezentuje poměrně podrobně s výzkumnými otázkami a 

převažujícími odpověďmi např. str.54 a u jiných se omezuje pouze na stručná 

souhrnná konstatování z přehledových prací.

V kapitole 5.4 diplomantka představuje vlastní návrh výzkumného šetření. 

Seznamuje s metodologií a představuje výzkumný vzorek. Problémem navrhovaného 

výzkumného šetření je, že si diplomantka explicitně nestanovila hlavní výzkumné 

otázky, ke kterým celé šetření směřuje. V podkapitole 5.4.3 jsou prezentovány

jednotlivé otázky kladené v rozhovorech s vysvětlením jejich významu a předběžným 

očekáváním výzkumníka. Tyto otázky jsou již konkrétní navrženou cestou 

k zodpovězení výzkumných otázek. 

Úvod podkapitoly cíle vedení rozhovorů naznačuje:“ Otázky byly navrženy takovým 

způsobem, aby umožnily co nejlépe rozpoznat úroveň porozumění a strukturu 

vlastních představ žáků k danému výzkumnému problému.“ Výzkumné otázky jsou 

tak v práci přítomné, ale méně určitě, než by bylo užitečné.          

Diplomantka precizně a vhodným způsobem představuje výsledky svého šetření ke 

každé otázce. V podkapitole 5.4.5 Závěrem svá zjištění porovnává s výsledky 

výzkumů realizovaných v minulosti. Absence explicitně formulovaných výzkumných 

otázek vyhodnocení výzkumného šetření komplikuje, ale i přesto v závěrečné 

kapitole autorka k určitým, jasně formulovaným závěrům dochází. 

Považuji za důležité na závěr uvést, že diplomantka zvládla s jistými výhradami 

uvedenými výše realizovat poměrně náročnou výzkumnou sondu bez předchozí 

přípravy ve specializovaném semináři. 

Na základě uvedeného hodnocení práci doporučuji k obhajobě.

Podněty k obhajobě:

1. Jaká konkrétní doporučení pro výuku finanční gramotnosti z Vaší práce 

vyplývají?       
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