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Charakteristika BP:
Bakalářskou prací má student prokázat schopnost tvůrčího zpracování odborného tématu na
náležité obsahové a metodologické úrovni.
V obecné rovině lze rozlišit dva základní typy bakalářských prací:
a) práce jenom teoreticko-komparativního charakteru
b) práce teoreticko-komparativního charakteru doplněnou o rámcový kvantitativní či
kvalitativní výzkum.
Typy bakalářských prací se mohou kombinovat.
O čem je vhodné zapřemýšlet při volbě tématu BP:
a) o definitivním názvu BP
b) o stručném zdůvodnění volby tématu (proč jsem si takové téma vybral, co o něm vím)
c) o stručné charakteristice práce a jejím zaměření (zda jde např. o práci čistě teoretickou
nebo doplněnou o rámcový výzkum apod. – tzn. na jaké problémy se zaměřuje)
d) o předběžné osnově obsahující názvy hlavních kapitol (tematických celků)
e) o seznamu základní literatury vztahující se ke zvolenému tématu BP.
Postup při zadávání tématu BP:
a) konzultovat zvolené téma s příslušným vyučujícím
b) vyplnit formulář „Zadání bakalářské práce“ a odevzdat jej na sekretariát KPS
c) zadat název BP do Portálu ZČU
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Vyhlášená témata BP:
Témata vyhlášená PhDr. M. Svobodou, Ph.D.:
 Odborné kompetence lektora výchovy ke zdraví
 Aditiva (přídatné látky – „E“) v potravinách
 Vliv jednotlivých živin na psychiku jedince
 Potraviny pro třetí tisíciletí
 Sůl, cukr, tuk a jejich vliv na zdraví jedince
 Luštěniny a obiloviny ve výživě
 Káva, čaj ve výživě
 Preferované potraviny u vybrané věkové populace (výzkumné šetření)
 Čokoláda jakou jedna z preferovaných potravin
 Psychosomatické aspekty u vybraného onemocnění
 Obezita jako civilizační choroba
 Psychoterapie u léčby vybrané závislosti
 Výcviky sociálních kompetencí jako součást podpory sociálního zdraví
 Psychologické aspekty redukčních diet
Témata vyhlášená Mgr. V. Klimtovou:
 Člověk a prostředí
 Programy podpory zdraví
 Výživa člověka v kontextu výchovy ke zdraví
 Pedagogická didaktika ve výchově ke zdraví
 Implementace výchovy ke zdraví do školní praxe
 Implementace první pomoci do školní praxe
 Školní vzdělávací programy a výchova ke zdraví
 Strategie zvládání zátěžových situací
 Prevence obezity
 Výživa a výživový režim dětí
 Prevence poruch příjmu potravy
 Problematika osobního bezpečí dětí a dospívajících
 Zdravý životní styl
 Patologické jevy dospívajících a jejich prevence v souvislosti s ZŽS
 Rizika a prevence v sexuální oblasti mládeže v kontextu s výchovou ke zdraví
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Témata vyhlášená Mgr. V. Lovasovou, Ph.D.:
 Neurotičnost a životní spokojenost
Témata vyhlášená PhDr. V. Holečkem, Ph.D.:
 Management stresu (téma bude po dohodě se studentem konkretizováno)
Témata vyhlášená Mgr. K. Šámalovou:
 Rodina a zdravý životní styl (téma bude po dohodě se studentem konkretizováno)
Témata vyhlášená Mgr. K. Kubíková, PhD.:
 Možnosti využití relaxačních technik v programech výchovy ke zdraví
Témata vyhlášená Mgr. D. Brabcovou, Ph.D.:
 Epilepsie (téma bude po dohodě se studentem konkretizováno)

Volné téma dle vlastního výběru:
!! Nutné zkonzultovat s kontaktním vyučujícím pro obor VkZ – dr. M. Svobodou. V případě
schválení navrženého tématu bude přidělen vedoucí BP.!!
Schválil:
doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. – vedoucí KPS
doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. – akreditační garant oboru VkZ
Vyřizuje:
PhDr. Michal Svoboda, Ph.D. – kontaktní učitel a studijní garant oboru VkZ

Oddělení psychologie zdraví a výchova ke zdraví

V Plzni dne 11. 3. 2019

3

