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Autorka se ve své práci zaměřila na aktuální téma související s transformací základní školy, 
konkrétně s implementací výchovy ke zdraví do školního kurikula. V návaznosti na cíle RVP 
ZV v primární škole se snaží hledat cesty, jak vhodnými výukovými prostředky podpořit 
realizaci očekávaných výstupů v oblasti podpory zdraví. 

V teoretické části analyzovala „dobíhající“ i aktuální kurikulární dokumenty upravující 
problematiku výchovy ke zdraví. Pozornost zaměřila na úlohu učebnic jako výukových 
prostředků při realizací cílů podpory zdraví. Autorka prokázala schopnost utřídit dostupné 
informace vzhledem k řešenému cíli.

Praktická část zahrnuje popis přípravy a realizace výzkumného šetření, v němž autorka 
sledovala základní aspekty související s využíváním učebnic ve výchově ke zdraví: kvalitu 
používaných současných učebnic, jejich dostupnost na školách a formy, jakými je učitelé 
využívají. Zvolené metody a výzkumné nástroje odpovídají formulovaným hypotézám. 

Výsledky dotazníkového šetření provedeného mezi učiteli jsou sumarizovány v tabulkách a 
podrobeny diskuzi. Pro hodnocení učebnic si autorka předem stanovila přiměřená kritéria, 
čímž získala  poměrně objektivní obraz o kvalitě obsahu učebnic tematicky zaměřených 
na oblast výchovy ke zdraví. Výsledky zde mohly být konfrontovány s vlastním názorem 
autorky.    

Autorka splnila zadaný cíl, diplomová práce může být přínosná pro rozvíjení výchovy ke 
zdraví v primární škole. Oceňuji, že se studentka věnovala diplomové práci s plným 
nasazením, aktivně využívala konzultace, pracovala svědomitě, pečlivě a tvořivě.  

Otázky: 
Které učebnice považuje autorka za nejvhodnější a proč? 
Jak hodnotí autorka nahrazování učebnic elektronickými dokumenty v oblasti podpory 
zdraví? 

Po formální stránce má práce dobrou úroveň. Test je přehledný, jazykově vcelku vyhovující
(pozor na gramatické chyby, např. na s. 83). Informační zdroje jsou řádně citovány. 

Závěry:

Předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji 
k obhajobě. 
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