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Akademický rok: 2014/2015

Student: Bc. Veronika Šotková
Datum narození: 08.04.1990
Identifikační číslo studenta: 73289864

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: 415064
Datum zápisu do studia: 04.09.2013

Název práce: Nutriční chování dospívajících a jejich znalosti o výživě jako
výsledek nižšího sekundárního vzdělávání

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 (výživová
doporučení pro dospívající, výchova ke správné výživě v základním
vzdělávání). Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení
praktické části práce. Studentka připravila a realizovala kvantitativní
výzkumné šetření. Předložila výsledky šetření zaměřeného na
porovnání znalostí a postojů k výživě u žáků na 2. stupni ZŠ a
gymnáziích. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponenta.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
možným příčinám výsledků šetření, dále k nabídce doplňkového
stravování pro žáky sledovaných škol. Diskuze byla zaměřena na
obtíže při realizaci navrženého projektu výuky v praxi. 
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.

Výsledek obhajoby: velmi dobře
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