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Typ studijního programu: bakalářské
Studijní program: Specializace v pedagogice
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Identifikační číslo studia: 414121
Datum zápisu do studia: 27.06.2013

Název práce: Stravovací návyky ve spojení s možnými zdravotními obtížemi u žen
ve věku 40 a 60 let v Karlovarském kraji.

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

— Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Vedoucí: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent(i): doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Datum obhajoby : 18.05.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila teze své práce, metody řešení a výstupy.

Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce (výživa a
stravování žen ve věku 40 a 60 let ve spojitosti s jejich zdravotními
obtížemi). Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení praktické
části práce. Realizovala kvantitativní výzkumné šetření zaměřené na
souvislosti mezi způsobem výživy a zdravotními obtížemi žen
zvolené věkové skupiny. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
závažným zdravotním problémům ve vztahu k propagaci zdravého
životního stylu, možnostem školy realizovat programy podpory
zdraví, k objektivitě výpovědí respondentů. Diskuze byla zaměřena
na otázky podpory zdraví v rodinách. Studentka věcně odpověděla na
předložené dotazy, bakalářskou práci obhájila. 

Výsledek obhajoby: velmi dobře
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