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Studentka se ve své práci zabývá tématem v současné době velmi aktuálním, a to jak 
z pohledu celospolečenského významu podpory zdraví dětí a mládeže, tak i vzhledem 
k očekávaným výstupům transformované školy v oblasti Člověk a zdraví. 

Cílem předložené práce je zmapovat v jakém rozsahu a jakým způsobem je na vybraných 
základních školách středočeského regionu realizována výchova ke zdraví, jejíž cíle jsou 
vymezeny platným rámcovým kurikulem. 

V teoretické části práce se autorka zabývá obecně problematikou zdraví a potřebou výchovy 
ke zdraví. Vychází z dokumentu Zdraví 21 a z materiálů projektu Škola podporující zdraví. 
V této souvislosti postrádám aktuální informace vyplývající z evropských programových 
dokumentů („Bílá kniha“ komise ES z r. 2007 apod.). Předložená analýza dále čerpá 
z platných kurikulárních dokumentů. Speciální pozornost je věnována propojení výchovy ke 
zdraví s programy prevence sociálně patologických jevů na školách. Tento aspekt však není 
dostatečně propracován

Praktická část práce obsahuje popis přípravy a realizace vlastního výzkumného šetření na 
základních školách ve Středočeském kraji. Autorka ověřovala hypotézy, které se týkaly 
implementace  výchovy ke zdraví do výuky sledovaných škol. Do výzkumu bylo zahrnuto 
celkem 30 škol, z nichž 10 bylo podrobeno detailnějšímu sledování. 

Vymezené hypotézy ověřovala analýzou pedagogické dokumentace škol i pomocí 
dotazníkového šetření mezi učiteli. Při vymezení posuzovacích kritérií vycházela z pilířů 
projektu Školy podporující zdraví, což umožnilo výsledky výzkumu strukturovat a přehledně 
interpretovat. 

Autorka shromáždila velké množství cenných informací, které zpracovala do tabulek a 
následně vyhodnotila, některé výsledky i graficky. Část materiálu je součástí práce, část 
připojena jako příloha. Popis jednotlivých škol je velmi podrobný, o relevantnosti některých 
údajů (vzhledem k výchově ke zdraví) lze diskutovat. V každém případě je zřejmé, že autorka 
mohla ze získaných dat vyhodnotit a prezentovat řadu dalších zajímavých výsledků. Při 
obhajobě je třeba se zabývat možnostmi propojování výuky výchovy ke zdraví s programy 
prevence poruch rizikového chování dětí a mládeže. Je možno stručně vyhodnotit celkovou 
úroveň „života“ školy z hlediska ochrany a podpory zdraví? 

Po stránce formální a jazykové je práce vyhovující, i když obsahuje některé neobratné a 
nepřesné formulace. Neúplné jsou citace elektronických informačních zdrojů. 

Závěr: Při řešení diplomové práce autorka shromáždila mnoho cenných informací, které 
přehledně zpracovala (uvedení celého souboru dat v příloze práce považuji za účelné). 
Vzhledem k náročnosti výzkumného šetření lze konstatovat, že diplomová práce vyhovuje 
základním požadavkům a doporučuji ji k obhajobě. 
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