ORIENTAČNÍ NABÍDKA OKRUHŮ TÉMAT DIPLOMOVÝCH PRACÍ
PRO STUDENTY NÁSLEDNÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
VÝCHOVY KE ZDRAVÍ (PLATÍ PRO PREZENČNÍ
I KOMBINOVANOU FORMU STUDIA)
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
■ odborné zaměření: sociálně právní ochrana dětí, násilí na dětech, veřejné zdravotnictví
■ orientační okruhy témat diplomové práce:
- Prevence syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
- Role učitele v interdisciplinárním přístupu k dítěti
- Výchova dítěte heterosexuálním x homosexuálním párem
- Otec na mateřské či rodičovské dovolené
- Možnosti školy při přípravě na stáří
- Chronicky nemocné dítě ve škole
- Sladění rodinného a pracovního života
- Úloha sociálního pedagoga ve škole
- Škola a problematika umírání
- Rozvoj zdravotní gramotnosti
- Analýza služeb pro náhradní rodinnou péči
- Lze využít i téma (okruh), který je vypsán v bakalářském studiu
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
■ odborné zaměření: environmentální vzdělávání, multikulturní výchova
■ orientační okruhy témat diplomové práce:
- Prevence extremismu a terorismu na školách
- Bezpečnostní management v prostředí školy
-Didaktika výchovy ke zdraví
- Didaktika mimořádných situací
- Didaktiku bezpečnostních témat
- Ochrana zdraví a bezpečí v prostředí školy
- Inkluzivní vzdělávání
PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
■ odborné zaměření: aplikovaná psychologie, sociologie zdraví a nemoci, sociální
psychologie, interpersonální percepce, sociální filozofie
■ orientační okruhy témat diplomové práce:
- Prevence somatických a psychických onemocnění z hlediska psychologie zdraví
- Očekávání od partnerství, manželství z hlediska mužské a ženské role
- Životní styl rodiny a jeho vliv na rozvoj osobnosti dítěte
- Přirozené prostředí rodiny versus prostředí školního systému
- Zdraví jako hodnota v období dospívání
- Média a body image u adolescentů
- Vliv sociálního prostoru na lidské zdraví
- Formování sebepojetí dětí jako součást výchovy ke zdravému životnímu stylu
- Osamělost, partnerství, manželství a rodičovství: Preference stylu partnerského života
mladých lidí 18-30 let
- Salutoprotektivní faktory zdravého životního stylu

-Míra důvěry ke svým bližním
- Důsledky digitálních závislostí na psychosociální vývoj
PhDr. Alena Váchová, Ph.D.
■odborné zaměření: nutriční poradenství, adiktologie
■ orientační okruhy témat diplomové práce:
- Informovanost vybraných skupin obyvatel o chování za mimořádných událostí
- Povědomí žáků ZŠ o účincích a rizicích zneužívání návykových látek
- Postoje středoškolské mládeže ke zdravé výživě
- Stravování a životní styl pedagogů
- Povědomí žáků středních škol o dopadech kouření cigaret a elektronických cigaret
- Porovnání stravovacího režimu studentů ve dnech pracovních a dnech pracovního volna
- Informovanost vybraných skupin obyvatel o zdravotních rizicích při nezdravém stravování
- Názor vybrané skupiny obyvatel na zákaz kouření v restauračních zařízeních
- Úroveň znalostí žáků ZŠ o zdravém způsobu stravování
- Preventivní programy na školách
Studenti mohou navázat na téma bakalářské práce. Výše uvedená okruhy témat jsou
orientační. Studenti mohou konzultovat též své vlastní náměty práce z oblasti výchovy ke
zdraví s odpovědnou osobou za obor výchovy ke zdraví, a to mailem
(jaroslava.hannusova@pedf.cuni.cz) nebo osobně v konzultačních hodinách.
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