ORIENTAČNÍ NABÍDKA OKRUHŮ TÉMAT DIPLOMOVÝCH PRACÍ
PRO STUDENTY NÁSLEDNÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
VÝCHOVY KE ZDRAVÍ (PLATÍ PRO PREZENČNÍ
I KOMBINOVANOU FORMU STUDIA)

Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
■ odborné zaměření: autorita, rizikové chování dětí a mládeže, školní kázeň
■ orientační okruhy témat diplomové práce:
Práce školy se specifickými poruchami chování.
Sociálně-pedagogická prevence rizikového chování.
Předmět „Výchova ke zdraví“ ve školní praxi.

PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
■ odborné zaměření: Edukace žáků se zdravotním postižením, dějiny výchovy, teorie
životního stylu
■ vypsaná témata DP:
Témata budou v rámci odborného zaměření stanovena po dohodě s jednotlivými studenty.

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
- Výchova dítěte heterosexuálním x homosexuálním párem
- Reprodukční zdraví ve 21. století
- Otec na mateřské či rodičovské dovolené
- Možnosti školy při přípravě na stáří
- Chronicky nemocné dítě ve škole
- Sladění rodinného a pracovního života
- Rozvoj zdravotní gramotnosti
- Prevence infekčních onemocnění ve 21. století
- Prevence násilí v rodině
- 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
- Techniky a strategie učení

Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.
■ odborné zaměření: sociální psychologie, rizikové chování
■ orientační okruhy témat bakalářské práce:
- Situace vysokoškolských studentů s menšinovou zkušeností (studenti z různých minorit etnické minority, migrační zkušenost, minoritní genderová či sexuální identifikace), studenti
první generace - motivace, zapojení do studia, akademická identita
- Vysokoškolští studenti, kteří studovali učňovské obory a pokračovali v dalším studiu
- Vysokoškolští studenti příjemci sociálního stipendia
- Vysokoškolské studium a praxe hlubokého a povrchového přístupu ke studiu (deep vs.
surface learning)
- Přechod ze střední školy na vysokou školu
- Pedagogická intervence/akční výzkum v oblasti sexuální výchovy, podpory well-beingu a
prevence duševních onemocnění

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 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
- Znalosti o dietním stravování u vybraných skupin obyvatel
- 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
- Vliv médií na kvalitu stravování a stravovací zvyky

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.
Platné k 1.10.2021

