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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:  
 
 

1. Domníváte se, že problematika výchovy ke zdraví by měla tvořit jeden samostatný    
      komplex, nebo by měla být součástí jiných celků ? 

   2.   I když je zřejmé, že zdravotní problémy jsou ovlivňovány i psychikou člověka a jeho  
         sociálními problémy, domníváte se, že by součástí výchovy ke zdraví měla být i témata 
         tohoto typu(např.partnerské vztahy, šikana a další)? 
   3.   Zařadila byste tělesnou výchovu výhradně do oblasti výchovy ke zdraví ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):  
 
     Předložená diplomová práce Martiny Jirákové nastoluje problém zařazení problematiky 
výchovy ke zdraví do kurikula středních škol. 
     Autorka na začátku své práce podrobně analyzuje celou oblast kurikula, přístupů k této 
problematice a možností jejího řešení. Postupně přechází k současnému pojetí kurikulární 
reformy s přechodem na RVP a ŠVP. Lze ocenit, že naznačuje jak pozitiva, tak i možné 
problémy zavedení tohoto systému. Někde sice zaměňuje problémy ŠVP s RVP, např. na 
str.20, kde problémy s migrací způsobují ne RVP, jak uvádí autorka, ale rozdílné ŠVP na 
různých školách, ale v podstatě  problematiku vystihuje. Postupně přechází k vlastní 
problematice výchovy ke zdraví. A právě v této problematice se vcelku dobře orientuje.     
      Vznikají však otázky, co do této tématiky zařadit.. Je jasné, že některé psychosociální 
problémy mohou ovlivnit zdraví člověka, ale patří řada vyjmenovaných autorkou (str.21 a 
dále) témat výhradně do této oblasti ? Z problematických uvedených autorkou oblastí lze 
uvést např.“jednat podle zásad (fair) play ve sportu,řešení konfliktních a zátěžových situací, 
ovládat se a chovat zodpovědně nejen při sportu, psychické zvládání živelných pohrom“ a 
jiné.Výlučné zařazení uvedených témat do oblasti výchovy ke zdraví je velmi diskusní.. 
      Velkou část teoretické partie diplomové práce autorka věnuje obsahu vzdělávací oblasti 
vzdělávání pro zdraví. 
      Autorka výraznou část  svého teoretického textu opírá o literaturu a faktograficky 
předkládá určité věci bez hlubší analýzy  a vymezení vlastního postoje (až na malé výjimky). 
      Na teoretickou část navazuje empirické šetření. Šetření je prováděno na vybraném (ne 
náhodném ) vzorku tří benešovských středních škol. Průkaznost podobného šetření je 
prakticky nulová zvláště u učitelů, kde byli dotazováni pouze tři pedagogové. Autorka sama 
považuje šetření za kvalitativní výzkum. Proč ale používá techniku dotazníku, který mezi 
kvalitativní techniky nepatří ? Navíc pro  využití dotazníku používá argumentaci, že jeho 
výhodou je možnost oslovit větší počet respondentů, což ve svém šetření nevyužila. Neblíží 
se její přístup spíše expertnímu šetření, které ovšem má také jasně vymezené podmínky pro 
realizaci ?. 
       Po formální stránce předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na atest 
tohoto typu. 
       Po zvážení všech aspektů posuzované práce ji doporučuji k obhajobě. 
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