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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 53
Počet stránek příloh: 3
Počet titulů v seznamu literatury : 25

Formální zpracování: 
¨
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (rozčlenění textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, 
použitelnost výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
1. Jakým způsobem může škola pozitivně ovlivnit formování životního rytmu žáka?
2. Kdy byl na ZŠ zaveden obor Výchova ke zdraví?
3. Vyjasněte terminologický rozdíl mezi pojmy „výchova ke zdraví“ a „výchova ke 

zdravému životnímu stylu“
4. Podařilo se autorce některé z námětů na zlepšení praxe realizovat na škole, kde 

působí?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Autorka  se  zabývá  závažným  a  přes  řadu  školsko-politických  deklarací  stále  ještě 
podceňovaným  tématem.  Pokouší  se  nalézt  odpověď  na  otázku,  do  jaké  míry  se  daří 
implementovat v základních pedagogických dokumentech stanovené cíle,  zásady,  formy a 
metody výchovy ke zdraví do každodenní vzdělávací a výchovné činnosti konkrétní základní 
školy, jejím vlastním cílem pak je tuto praxi nejen analyzovat, ale také vyvodit doporučení 
pro pedagogickou praxi (viz s. 8-9). 

Ke kladům práce patří:
• zájem autorky o téma, 
• kritický náhled na rozpory současné teorie a praxe v oblasti výchovy ke zdraví, 
• zužitkování dobré znalosti prostředí školy, jejíž případová studie byla v bakalářské 

práci realizována, 
• snaha postihnout problematiku výchovy ke zdraví na dané škole komplexně i s 

nastíněním praktických doporučení na zlepšení, 
• výstižná formulace závěrů ve vztahu ke stanoveným cílům.

K nedostatkům řadím:
• nevelkou zkušenost autorky s tvorbu případové studie, z čehož se odvíjejí některé 

nepřesnosti popisu metodologie a výzkumného designu, 
• nepropracování hlubšího teoretického pohledu na kategorii životního stylu.

Dojem z práce místy kazí stylisticky ne vždy vytříbené formulace a syntaktická pochybení. 
Např.: „Zdraví bylo v systému školství bylo v minulosti (v éře komunismu) opomíjenou  
hodnotou“ (s. 20). 
Pleonasmus: „...přispívá k formování zdravé osobnosti člověka“ (s. 28).
Syntax: „Konání mnoha dobrých akcí ve škole, které jsou přínosné zasahuje do časové  
dotace jiných předmětů...“ (s. 55).
Vyšinutí z vazby: „Pedagogů systematicky se orientujícím na výchovu ke zdraví a zdravy  
životní styl v současné době nedostatek, ale přítomnost takového experta je ve školách v  
současné době nutná“ (s. 56). 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře
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