
Abstrakt  
 

Cílem této diplomové práce je definovat roli zaměstnavatelů při prevenci 
civilizačních onemocnění, přesněji prozkoumat existující účinné možnosti prevence 
civilizačních onemocnění, které může zaměstnavatel nabízet na pracovišti. Zjistit 
postoje zaměstnavatelů v České republice k těmto možnostem prevence a porovnat je 
s postoji zaměstnanců. Na případové studii dále demonstrovat účinnost vybraného 
nástroje prevence na pracovišti. 

V teoretické části jsou definovaná klíčová civilizační onemocnění, jejich prevalence a 
incidence v globálním měřítku a v ČR. Popsány jsou hlavní rizikové faktory těchto 
onemocnění s důrazem na ovlivnitelné rizikové faktory životního stylu. Výsledky 
rešerše nejnovějších přehledových studií sumarizují aktuální vědecky podložené 
informace o vlivu klíčových faktorů životního stylu v prevenci civilizačních 
onemocnění.   

Možnostmi ovlivňování rizikových faktorů civilizačních onemocnění ze strany 
zaměstnavatelů se zabývá analýza dostupné zahraniční literatury. Jejím cílem je najít 
hlavní oblasti intervence na pracovišti ze strany zaměstnavatele, srozumitelně je 
definovat a dále v praktické části zjišťovat rozsah využívání zaměstnavateli v ČR, 
zájem o využití v budoucnosti a míru zájmu účastnit se těchto oblastí intervence ze 
strany zaměstnanců v ČR. 

V praktické části práce bylo provedeno dotazníkové šetření s představiteli 
zaměstnavatelů v ČR a anonymní dotazníkové šetření na vzorku zaměstnanců firem 
z různých odvětví. Dotazníkové šetření na cílové skupině zaměstnavatelů ukázalo, že 
z možných oblastí intervence zatím nejvíce využívají úpravy prostředí pracoviště 
s cílem snížit výskyt rizikových faktorů jako je kouření anebo nadměrný stres a také 
zvýšit příležitosti k většímu využívání protektivních faktorů jako je navýšení fyzické 
aktivity a umožnění volby zdravé stravy. Z aktuálně využívaných intervencí 
zaměstnavateli se na druhém místě umístily aktivity zacílené na zvyšování znalostí 
zaměstnanců v rámci prevence civilizačních onemocnění.  Nejméně využívanou 
oblastí intervencí k prevenci civilizačních onemocnění českými zaměstnavateli jsou 
opatření zprostředkující zkušenosti a zážitky jako je například skupinové sportování 
před a po pracovní době nebo program redukce hmotnosti na pracovišti. Ze strany 
zaměstnanců je právě o tyto programy největší zájem, využilo by je 47 % dotázaných 
zaměstnanců. Zájem mají také o získávání nových znalostí (42 %) a o využití úprav 
prostředí na pracovišti vedoucích k prevenci civilizačních onemocnění (43 %). 
Význam a efektivnost programů podpory zdraví na pracovišti a důležitou roli 
zaměstnavatele při prevenci civilizačních onemocnění potvrzují i výsledky 
ukázkového tříměsíčního programu redukce hmotnosti v závěru práce. 
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