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Identifikační číslo studia: 362469
Datum zápisu do studia: 18.07.2011

Název práce: Postoje učitelů primární školy k výchově ke správným stravovacím
návykům

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání — Základy
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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 teze své práce, metody řešení a výstupy

bakalářské práce. Shrnula východiska obsažená v teoretické části
práce. Zabývá se vývojem nutričního chování a faktory, které na něj
a na stravovací zvyklosti mají vliv, problematikou výživy v dětském
věku.  
Studentka uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení praktické
části práce (sledováno, zda osobní postoje pedagogů ke správnému
stravování ovlivňují jejich pedagogické působení v oboru výchovy
ke zdraví).
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
tomu, co mohlo ovlivnit tak odlišné výsledky mezi jednotlivými
školami, které se účastnily výzkumného šetření. Posoudila možnosti
školské rady, školní jídelny ve výchově ke správným stravovacím
návykům. Specifikovala výsledky výzkumného šetření u žen a mužů.

Diskuze byla zaměřena na výzkumnou část práce a konkrétní obsah
motivačního semináře pro učitele zaměřeného na výchovu ke zdraví.
Studentka odpověděla na dotazy věcně, bakalářskou práci obhájila.
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