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Forma studia: prezenční
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Identifikační číslo studia: 422699
Datum zápisu do studia: 27.09.2013

Název práce: Postoje žáků středních škol v Sedlčanech k vybraným aspektům
životního stylu

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy chemie — výchova ke zdraví

Vedoucí: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent(i): PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.

Datum obhajoby : 12.01.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce.

Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce (životní styl
adolescentů, rizikové faktory v oblasti stravování a vzniku
závislostního chování, úkoly střední školy ve výchově ke zdravému 
životnímu stylu). Dále uvedla cíle a postup řešení výzkumné části
práce. K získání dat použila kvantitativní metodu dotazníkového
šetření. Respondenty byli studenti středních škol ve vybraném
regionu Sedlčan. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
podílu respondentů, o nichž by bylo možno usuzovat, že se řídí
zásadami zdravého životního stylu a jak je možno zapojit tyto
studenty do přípravy a realizace komunitního projektu. Studentka
upřesnila zastoupení a názory vegetariánů, zhodnotila oblíbenost
konzumace colových nápojů u oslovených středoškoláků.  
Diskuze byla zaměřena na návrhovou část práce. Zejména na
problémy realizace navrženého projektu jako komunitní akce
(finanční rozvaha, organizační zajištění a zdůvodnění výběru
jednotlivých aktivit olympiády). Studentka věcně odpověděla na
dotazy komise a diplomovou práci obhájila.
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