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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce

zaměřené na výuku o správné výživě na 1. stupni ZŠ. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce (správná výživa dětí
mladšího školního věku). Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup
řešení praktické části práce, v jejímž rámci realizovala výzkumné
šetření mezi studenty Pedagogické fakulty UK. Předložila informace
o předmětech, kterými se připravují na výuku výživy budoucí učitelé
ve studijních programech učitelství 1. stupně na pedagogických
fakultách v České republice.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se
ke vztahu osobních postojů ke správnému stravování u učitelů
primární školy s jejich působením ve škole. Diskuze se týkala
konkrétních výsledků šetření v obou sledovaných skupinách a
přípravy učitelů primární školy na výchovu žáků ke správné výživě. 
Studentka odpověděla na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájila. 
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