
Číslo zápisu / číslo ve spisu : 455816/..... NMgr

Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2016/2017

Student: Bc. Renata Cajthamlová
Datum narození: 12.07.1992
Identifikační číslo studenta: 98815035

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Forma studia: kombinovaná
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy pedagogika — výchova ke zdraví

Identifikační číslo studia: 455816
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Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy pedagogika — výchova ke zdraví
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Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce (specifika
tvorby a možnosti využívání pracovních listů, kurikulum výchovy ke
zdraví). Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení praktické
části práce. Pokusila se o zmapování situace ve využívání pracovních
listů vybranými učiteli. Výstupem práce jsou 3 tematicky zaměřené
pracovní listy pro žáky (včetně metodiky pro učitele výchovy ke
zdraví), které autorka ověřila v praxi.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky. Práce
hodnocena jako zdařilá po formální i obsahové stránce. Vytvořené
pracovní listy lze považovat za výstup přínosný pro obohacení
didaktiky výchovy ke zdraví. 
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
významu a limitům používání pracovních listů ve výchově ke zdraví.
Zdůvodnila, proč nepracovala také s otevřenými otázkami. 
Diskuze byla zaměřena faktory, které ovlivňují využívání pracovních
listů při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Autorka
konkretizovala úpravu stávajících listů z pohledu odstupňování
obtížnosti učiva s ohledem na inkluzi. 
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
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