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Akademický rok: 2014/2015

Student: Bc. Pavla Hildebrandová
Datum narození: 03.01.1966
Identifikační číslo studenta: 70770883

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy pedagogika — výchova ke zdraví

Identifikační číslo studia: 415078
Datum zápisu do studia: 04.09.2013

Název práce: Implementace výuky výchovy ke zdraví do školního kurikula a
realizace tématu výživa v praxi druhého stupně základních škol

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy pedagogika — výchova ke zdraví

Vedoucí: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent(i): PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.

Datum obhajoby : 22.05.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce.

Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce (vývoj
kurikula výchovy ke zdraví, výsledky realizovaných výzkumných
šetření).
Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení praktické části
práce. Realizovala kvantitativní výzkumné šetření mezi řediteli
základních škol ve Středočeském kraji zaměřené na vývoj a aktuální
stav kurikula v oboru výchova ke zdraví.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
problematice perspektivy výchovy ke zdraví jako samostatného
předmětu na ZŠ. Diskuze byla zaměřena na obsah výuky o správné
výživě a možnostech jeho realizace v rámci školního kurikula. 
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
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