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Jazyk práce: čeština
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Věnovala se možnostem integrace vzdělávacích oborů výchova ke
zdraví a tělesná výchova na druhém stupni základních škol. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce (analýza cílů RVP ZV
ve zkoumané oblasti vzdělávání ve vztahu k psychomotorickému
vývoji žáků). Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení
praktické části práce, jejímž cílem byl návrh výukového programu
pro zkvalitnění výuky výchovy ke zdraví a tělesné výchovy.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Studentka odpověděla na dotazy uvedené v posudcích. Práce je
hodnocena jako zdařilá po formální i obsahové stránce. Autorka se
vyjádřila k výsledkům kvalitativního výzkumného šetření na školách
sídlících na území Vlašimska. I když navržený projekt nebyl ověřen,
autorka se pokusila upozornit na klíčové problémy jeho realizace.
Zároveň specifikovala pozitiva navrženého projektu.     
Diskuze byla zaměřena na motivaci učitelů tělesné výchovy k
většímu zájmu o realizaci výchovy ke zdraví ve škole a na návrh
doporučení v přípravě budoucích učitelů vzhledem k problematice
integrace oborů tělesná výchova a výchova ke zdraví. Otázky se
týkaly přínosu výstupu DP pro speciální pedagogiku. Studentka
věcně odpověděla na předložené dotazy, diplomovou práci obhájila.
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