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Zabývá se aktuálním stavem připraveností budoucích učitelů k
realizaci cílů podpory zdraví na školách.  
Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce, která se stala
východiskem pro empirické šetření. V části empirické mapovala
osobní postoje budoucích učitelů ke zdraví a jejich informovanost v
otázkách zdraví. V návaznosti na zjištěné nedostatky autorka navrhla
obsah volitelného předmětu, jehož zařazení do učitelského
vzdělávání může podpořit zdravotní gramotnost učitelů.  
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že práce je pečlivě zpracována po formální i obsahové
stránce.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích.
Specifikovala, jak mohou učitelé ovlivňovat žáky v oblasti zdravotní
gramotnosti také v informálním vzdělávání.
Diskuze byla zaměřena na návrhovou část práce a na možnost
výsledky práce využít ve vzdělávání speciálních pedagogů.
Studentka se věcně vyjádřila ke všem dotazům, diplomovou práci
obhájila. 
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