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Jazyk práce: čeština
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Datum obhajoby : 22.05.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila teze diplomové práce, uvedla cíle, metody

řešení a výstupy práce. Sledovány byly vybrané aspekty zdravotní
gramotnosti budoucích i současně praktikujících učitelů. V teoretické
části práce autorka shrnula východiska formou literární rešerše.
Zajímavá je kapitola zahrnující komentáře autorky k mýtům o
výživě.
V části praktické k získání informací použila metodu dotazníkového
šetření mezi učiteli 2. stupně ZŠ. Uvedla výsledky včetně diskuze
výzkumných otázek. Návrhová část reaguje na zjištěnou
nedostatečnou zdravotní gramotnost pedagogů. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Popsala
možné formy a metody vzdělávání učitelů vzhledem ke sledované
problematice. Specifikovala problém závislosti mezi mírou nutriční
gramotnosti a délkou praxe. Vyjádřila se k nutriční gramotnosti
učitelů v souvislosti s podporou inkluzivního vzdělávání. 
Diskuze byla zaměřena na rozdíly mezi přesvědčením učitelů o
dodržování zásad zdravého stravování a skutečnou nutriční
gramotnosti. Studentka věcně reagovala na dotazy, diplomovou práci
obhájila. 
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