
Oponentský posudek  práce

Diskuse priorit výzkumu socioekonomických determinant obezity

Autorka: Bc. Daniela Voglová

Oponent: Ing. Lubomír Kružík, CSc.

Autorka zvolila pro svou práci nanejvýš zajímavé, ale také ne zrovna lehké téma. Již projekt 

práce, který je součástí předloženého materiálu, ukázal, že je na jeho zpracování připravena, 

že má fundovanou představu o problémech a cílech práce i vhodné  metodice řešení.

Členění práce odpovídá standardnímu postupu: v úvodních kapitolách 1 - 3  je formulován

výzkumný problém,  cíle výzkumu,  zdůvodněna použitá metodika  zdroje dat a zdůvodnění 

jejich výběru. Jak vybrané metody tak výběr pramenů pokládám za vhodné.

Rozsáhlá kapitola 4  zpracovává teoretická východiska. Jednak  se zabývá obezitou jako 

celosvětovým problémem a příčinami jejího  vzniku, jednak koncepty veřejno-politickými a 

koncepty produkce potravin, problematikou životního způsobu, i determinantami zdraví. 

Empirická část (kpt. 5)  sleduje vývoj výsledků výzkumu, směřování předmětu a priority, 

dále sleduje problémy týkající se politiky a konečně uvádí případovou studii, zaměřenou 

k otázce, jakou politiku v dané oblasti uskutečňuje EU. 

Poslední část práce tvoří závěr a samozřejmě nutné formální části - soubor příloh a seznam 

literatury.

Na celé práci je sympatická snaha autorky o co nejširší záběr, zachycení celého systému 

faktorů a jejich působení. Neomezuje se proto jen na obvykle diskutované problémy, ale 

dotýká se často opomíjené problematiky, jako je např. vliv globalizace či neoliberální 

politiky, široké liberalizace trhů. Domnívám se, že právě tento přístup, prokázání 

komplexnosti dané problematiky představuje nesporně přínosnost této práce. Při  četbě pasáží 

srovnávajících přístupy k problémům boje  s obezitou v případech mezinárodních organizací 

mne napadlo, že by bylo zajímavé sledovat podoby implementace společně přijatých zásad 

v různých zemích. 

V závěrech práce se ukazuje výrazný růst  výzkumných prací, zaměřených k problematice 

obezity a sleduje se jejich zaměření.  Uvádí se, že  s vývojem výzkumů se daří  porozumět  

působení  řady faktorů, s obezitou souvisejících.   Jako hlavní příčinu neúspěchu boje proti 

obezitě vidí autorka  nedostatečnou koordinaci  jednání jednotlivých aktérů při komplexnosti  

mechanismů, působících na mnoha úrovních Oblasti výzkumu vytýká, že se  nezabývá

dostatečně vlivem produkčních paradigmat (jimž věnovala autorka dosti prostoru v teoretické 



části). Poukazuje  na vliv ekonomických, sociálních a hodnotových změn posledních 

desetiletí, na jejich složitost,  prokazuje  potřeba  komplexního přístupu k dané problematice. 

Uvedené závěry práce pokládám za správné. Po formální stránce je práce dobře  provedena, 

dostatečně dokumentována, je psána dobrým jazykem (byť mne zamrzel instrumentál cílů 

„cíly“  nebo formulace, že ČR nepatřila nikdy k nejhubenějším národům – to jsou ale vcelku 

drobnosti).

Z toho co jsem výše uvedl jasně vyplývá, že podle mého názoru  autorka splnila úkol, který si 

dala, práce je dobře zpracovaná a podnětná. Proto navrhuji, aby oponentní komise tuto 

práci přijala a hodnotila ji stupněm 1.
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