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Akademický rok: 2018/2019

Jméno a příjmení studenta: Martina Kubíková, DiS.
Datum narození: 13.09.1978

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy speciální pedagogika - výchova ke zdraví

Zadavatel práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Název práce: Faktory ovlivňující postoje žáků 2. stupně ZŠ ke zdravému

životnímu stylu

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent(i): PhDr. Mgr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.

Datum obhajoby : 03.09.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila teze (cíle, metody řešení a výstupy) diplomové

práce. Zabývá se postoji žáků 2. stupně ZŠ ke zdravému životnímu
stylu. Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedla
cíle a postup řešení praktické části práce. Využila metodu
dotazníkového šetření na základních školách.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponenta.
Konstatováno, že popis výzkumného šetření je zatížen řadou
závažných problémů (formulace výzkumných otázek a jejich
odpovědi, chyby ve statistickém zpracování dat). V připojených
komentářích tyto chaotické údaje nejsou komentovány. Text
obsahuje gramatické chyby. Studentka se pokusila odpovědět na
dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k výzkumným otázkám.
Specifikovala pojem „povědomí“ o životním stylu použitý v
výzkumné otázce. Předložila errata, v nichž opravila statistické
zpracování výsledků výzkumného šetření, a vysvětlila, jak k chybám
došlo. Diskuze byla zaměřena na metody zjišťování vnímání
důležitosti zdravého životního stylu a význam práce pro
pedagogickou praxi.
Studentka i přes problémy uvedené v posudcích, které opravila
formou errat, diplomovou práci obhájila.
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: dobře
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Výsledek obhajoby: dobře (3)

Předseda komise: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. ............................

Členové komise: PaedDr. Eva Marádová, CSc. ............................

 PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. ............................

 prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. ............................
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