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Zabývá se plněním programu podpory zdraví v prostředí dvou
základních škol vybraného regionu. Shrnula východiska obsažená v
teoretické části práce (zdravotní gramotnost, podpora zdraví v
kurikulu 1. stupně základních škol). Uvedla postup řešení praktické
části práce. Realizovala kvalitativní výzkumné šetření, v jehož rámci
vedla strukturované rozhovory se žáky 1. stupně základní školy a s
učiteli, kteří na 1. stupni základní školy učí. Zjištěné výsledky
provázala do souvislostí s podporou zdraví, která je realizována v
rámci regionu.  
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
efektivitě programů na podporu zdraví realizovaných na sledovaných
školách. Uvedla, v jakých výstupech byly zjištěny nedostatky, a
navrhla možnosti jejich eliminace. Diskuze byla zaměřena na
možnosti participace obce při zajišťování programů podpory zdraví
svých občanů. 
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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