
Převod závěrečných prací (bc. i dipl.) – vedoucích,  

kteří již na KAZ nepůsobí na nové vedoucí prací 

 

VZ – prezenční: 

- st. Bednaříková – Rozdíly ve výživě dospívajících dívek ve městě a vesnici - původně 

Mgr. Marciánová, aktuálně doc. Cichá; 

 

- st. Šišmová – Stravovací návyky žáků základních škol na Litovelsku – původně Mgr. 

Marciánová, aktuálně dr. Zemánek.  

 

VZ – kombinované: 

- st. Zeman – Kvalita a pestrost české výživy od 19. století po současnost – původně 

Mgr. Marciánová, aktuálně doc. Cichá; 

 

- st. Doležalová - Alkohol a kouření u žáků základních a středních škol v Třebíči – 

původně Mgr. Prášek, aktuálně dr. Zemánek; 

 

- st. Hufová – Životní styl chlapců a dívek na 2. stupni základních škol – původně doc. 

Kopecký, aktuálně dr. Zemánek; 

 

- st. Grepl – Užívání anabolických steroidů – původně Mgr. Prášek, aktuálně dr. 

Zemánek; 

 

- st. Jáně – Znalost dopravních pravidel u žáků ZŠ – původně Mgr. Prášek, aktuálně dr. 

Kurková; 

 

- st. Svatý - NEW START v životě dospívajících mládeže  v porovnání městských a 

vesnických škol – původně dr. Kikalová, aktuálně dr. Sofková.  

 

UVZ – prezenční: 

- Bc. Riegrová – Vliv hraní počítačových her na tělesnou zdatnost vybraných jedinců – 

původně Mgr. Prášek, aktuálně dr. Zemánek; 

 

- Bc. Nováková – Znalost dopravních pravidel u žáků na druhém stupni základních škol  

– původně Mgr. Prášek, aktuálně dr. Kurková; 

 

- Bc. Fraiová – Informovanost žáků druhého stupně základních škol Kraje Vysočina o 

neinfekčních chorobách hromadného výskytu – původně Mgr. Majerová, aktuálně dr. 

Tománková; 



 

- Bc. Adam – Vliv výživy na zdraví seniorů – původně dr. Kikalová, aktuálně dr. 

Chrásková. 

 

USZP – prezenční: 

- Bc. Polanská – Znalosti prevence vybraných neinfekčních chorob hromadného výskytu 

u žáků středních škol - původně Mgr. Majerová, aktuálně dr. Dorková; 

 

- Bc. Pachovská – Znalosti dopravních pravidel u žáků na vybraných školách - původně 

Mgr. Prášek, aktuálně dr. Kurková; 

 

- Bc. Jonáková – Pohyb jako prevence vzniku vybraných civilizačních chorob u pedagogů 

vybraných středních a vyšších odborných škol - původně dr. Kikalová, aktuálně dr. 

Tománková; 

 

- Mgr. Vnenčáková – Vliv pohybové aktivity na rozvoj vadného držení těla u chlapců od 

7 do 15 let - původně dr. Kikalová, dr. Kikalová zůstává (souhlasí).  

 

USZP – kombinované: 

- Mgr. Šplouchal – Znalosti žáků čtvrtých ročníků středních škol v oblasti primární 

prevence kardiovaskulárních onemocnění - původně Mgr. Majerová, aktuálně doc. 

Cichá; 

 

- Bc. Partyková – Obsahová analýza školních vzdělávacích programů středních škol na 

Jesenicku a Šumpersku se zaměřením na vzdělávací oblast Vzdělávání pro zdraví - 

původně Mgr. Majerová, aktuálně dr. Hřivnová; 

 

- Bc. Macho (Charvátová) – Výskyt obezity a nadváhy u žáků středních škol v Mostě - 

původně Mgr. Majerová, aktuálně dr. Tománková. 

 

UOPZŠ – prezenční:  

- Bc. Celerová – Prevence nechtěného těhotenství u žen v azylových domech - původně 

Mgr. Marciánová, aktuálně dr. Preissová Krejčí; 

 

- Bc. Hořáková – Vliv sexuální výchovy na počátek intimního života vysokoškolských 

studentů - původně Mgr. Marciánová, aktuálně doc. Cichá; 

 

- Bc. Jelínková Zuzana – Praktická cvičení ve výuce somatologie na středních a vyšších 

zdravotnických školách - původně Mgr. Majerová, aktuálně dr. Dorková; 



 

- st. Stelzer – Faktory ovlivňující názory a přístup žáků k odborným předmětům na 

středních zdravotnických školách – původně Mgr. Majerová, aktuálně dr. Dorková; 

 

 

- Bc. Křenková – Obsahová analýza školního vzdělávacího programu středních 

odborných škol se zaměřením na vzdělávací oblast Vzdělávání pro zdraví - původně 

Mgr. Majerová, aktuálně dr. Hřivnová; 

 

- Bc. Žůrková – Didaktické hry ve výuce zdravovědných předmětů - původně Mgr. 

Majerová, aktuálně dr. Dorková; 

 

- Bc. Staněk – Analýza tělesné zdatnosti u studentů vybraných středních škol ve 

Svitavách - původně Mgr. Prášek, aktuálně dr. Sofková; 

 

- Bc. Franěk – Užívání doplňků stravy u jedinců navštěvujících fitness centrum – 

původně Mgr. Prášek, aktuálně dr. Sofková.  

 

UOPZŠ – kombinované:   

- Bc. Hoskovcová – Obsahová analýza školních vzdělávacích programů středních 

odborných škol v kraji Vysočina se zaměřením na vzdělávací oblast Vzdělávání pro 

zdraví - původně Mgr. Majerová, aktuálně dr. Hřivnová; 

 

- Bc. Jelínková – Problematika výuky první pomoci na základních školách na Pardubicku 

- původně Mgr. Majerová, aktuálně dr. Tomanová; 

 

- Bc. Kolarčík – Adaptační proces oftalmologických sester na Oční klinice Fakultní 

nemocnice Ostrava - původně Mgr. Majerová, aktuálně dr. Dorková; 

 

- st. Apolenová – Analýza učebnic pro výuku ošetřovatelství na středních 

zdravotnických školách – původně Mgr. Majerová, aktuálně dr. Hřivnová.  

 

 

Vychovatelství – řízení volnočasových aktivit: 

 

- st. Frieberová – Volnočasové aktivity učitelů základních škol jako součást životního 

stylu – původně Mgr. Majerová, aktuálně dr. Kurková. 

 

 

V Olomouci 21. 10. 2015      doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. 


