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Identifikační číslo studia: 422700
Datum zápisu do studia: 27.09.2013

Název práce: Vztahy žáků vybraných středních škol k určitým aspektům životního
stylu

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy biologie — výchova ke zdraví

Vedoucí: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent(i): PhDr. Mgr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.

Datum obhajoby : 05.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Student představil teze diplomové práce, uvedl cíle, metody řešení a

výstupy práce. Sledovány byly vztahy a postoje žáků vybraných
středních škol k tématice správné výživy, pohybových aktivit a
užívání návykových látek. V teoretické části práce autor shrnul
východiska formou literární rešerše. V části praktické použil metodu
dotazníkového šetření na středních školách. Návrhová část reaguje na
zjištěnou situaci, doporučený projekt nebyl ověřen. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Student odpověděl na dotazy uvedené v posudcích. Sdělil, s jakými
problémy v oblasti výchovy ke zdraví na středních školách se při
realizaci výzkumného šetření setkal. Vyjádřil se k specifikům
gymnaziálního prostředí, která mohla ovlivnit výsledky výzkumného
šetření. Zdůvodnil nepotvrzené hypotézy (vztah mezi zdravou
výživou a pohybovými aktivitami). Zhodnotil postoje ke zdravému
životnímu stylu u žáků tříd sportovně zaměřených. 
Diskuze byla zaměřena na základní didaktické postupy vhodné pro
výchovu ke zdraví v úrovni vyššího sekundárního vzdělávání.
Student věcně reagoval na dotazy, diplomovou práci obhájil.
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