
Aktuálnost: Diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu. Výchova ke zdraví je v důsledku reformy
školství hodně diskutována, ředitelé škol dostali více pravomocí pro volbu způsobu výuky výchovy ke
zdraví, některé školy zavedly nový předmět s určitou časovou dotací, jiné vyučují blokově, řada škol
setrvává na modelu rozdělení témat do jiných vyučovaných předmětů. Učitelé většinou nejsou na výuku
nového oboru připraveni, chybí didaktické materiály.
Cíle a úkoly: Jako cíl práce bylo zvoleno vypracování didaktických manuálů pro základní témata
výchovy ke zdraví a ověření jejich účinnosti ve školním prostředí. 
Postup: Již samotná příprava didaktických manuálů kladla značné nároky na vědomosti, výběr materiálů
z různých zdrojů i tvořivost diplomantky. Realizace výuky podle nových materiálů i sběr dat v terénu
byly velmi náročné a předpokládaly předchozí zkušenost i inovativní přístup vyučujícího. Studentka
postupovala v roli učitelky i výzkumnice velmi iniciativně a samostatně, vzniklé problémy dostatečně
konzultovala. 
Práce s literaturou: Diplomantka uvádí 30 literárních a 9 elektronických pramenů, což lze považovat za
adekvátní. Orientuje se dostatečně v základní odborné literatuře i v publikacích specificky zaměřených
na témata výchovy ke zdraví. Citace v textu odpovídají požadované normě. 
Metodika: Vzhledem k cílům práce byly vybrány adekvátní metody pro analýzu stavu i zobrazení
zjištěných skutečností. Vlastní výzkum přinesl řadu zajímavých výsledků i podnětů, které mohou
zkvalitnit použité didaktické manuály a hlavně pomohou orientovat výuku na témata, která jsou pro žáky
potřebná. Vstupní i výstupní data odhalila některé nedostatky v dotazování, ale hlavně poukázala na
nezbytnost některých témat ve školní výuce. Šlo o svým způsobem první a ojedinělou sondu mapující
přínos výchovy ke zdraví. Výběr prezentovaných dat je vhodný.
Přínos práce: Analýza didaktické účinnosti výuky ke zdraví podle vlastních manuálů má velký význam
pro přípravu budoucích učitelů i teoretických východisek a pracovních materiálů pro učitele. Výsledky
budou využity v přípravě učitelů i v doškolování stávajících učitelů.

Práce splňuje požadavky, studentka prokázala dobrou orientaci ve zvolené problematice a výsledkem je
zdařilá a přínosná diplomová práce, kterou lze doporučit k obhajobě.
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