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Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku osobní
hygieny žáků ZŠ a studentů SŠ.
teoretické části práce se autorka zabývá historií tělesné hygieny od
starověku po současnou dobu,
charakteristikou osobní hygieny včetně obsendantně
kompulzivní poruchy, stavbou kůže,
charakterizuje vybrané alimentární nákazy, základní hygienické
- návyky jako je mytí rukou a čištění
zubů. Poslední kapitolu teoretické částí práce
autorka věnuje aktuální problematice hygienických
témat ve vzdělávacích dokumentech.
V

Praktická část diplomové práce je postavegąa
na výzkumu, který autorka prováděla formou
dotaznikového šetření žáků na základních školách gymnáziích. Hypotézy
a
šetření jasně formulovala
v úvodu práce a ověřila je v rámci výzkumného šetření. Výsledky velmi
přehledně tabulkové a graficky
zpracovala a porovnala v rozsáhlé a vypovídající diskusi.
Hlavní cíl diplomové práce autorka jasně
a logicky formulovala, Práce je přehledně strukturovaná,
všechny části jsou logicky provázané. Jazykový projev je kultivovaný,
práce obsahuje cizojazyčný
abstrakt, použitá literatury je vhodně vybraná a většinou správně citovaná.
Celková grafická úprava
práce je přehledná, včetně základního -formálního členění práce. Níže
uvedené drobné nedostatky
podstatně nesnižují kvalitu práce. Teoretickou rešeršní část práce výsledky
dotaznikového šetření lze
využít k začlenění do ŠVP pro základní školy gymnázia.
i

i

Otázky a připomínky k vysvětlení při obhajobě:
o
V kap. 2.4 (Stavba kůže) a 2.5 (Alimentární nákazy)
latinská terminologie správně kurzivou
o
Drobné nepřesnosti v citacích (např. str. 16 správně čárka mezi citovanýmí
autory)
U obhajoby prosím
o
uvést konkrétní možné využití zpracovaných témat zoblasti hygieny
a
výsledků výzkumu v pedagogické praxí.
V Diskusi chybí porovnání výsledků
o
šetření zpracovaných autorkou jinými pracemi
u
obhajoby prosím autorku uvést, zda se též jiní autoři zabývali podobnýms
šetřením, pokud ano,
prosím o stručné porovnání výsledků šetřéní s vlastními výsledky.
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Předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené
'proto
na tento typ práce,
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
a
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