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MUDr. Jakub Hájek ve své práci uplatnil velmi komplexní přístup ke zkoumání tvorby a realizace
zdravotní politiky Kraje Vysočina. Cílem práce bylo objasnit vznik a vývoj strategických dokumentů 
kraje v dané oblasti, zkoumat vztah mezi těmito dokumenty a realizovanou politikou, způsoby 
uplatnění metod vyhodnocování naplnění cílů a modifikace strategických dokumentů a zhodnotit 
naplňování vytyčených cílů. Cíle a rozsah práce jsou vhodně zvoleny a zpracování konkrétně tohoto 
tématu je (s ohledem na převažující orientaci výzkumu na národní úroveň zdravotní politiky), velmi 
přínosné. Jak sám autor zmiňuje, zdravotní politika krajů je nedostatečně reflektována ve výzkumu a 
nebývá ani předmětem zájmu veřejnosti či médií. Cíle práce autor splnil. Výstupy analýzy jsou 
shrnuty do stručných, ale informativních tabulek, jejichž obsah je opřen o pečlivou práci autora.

V následujících odstavcích uvedu několik výtek, které je možné chápat spíše jako inspiraci pro 
zlepšení, nikoliv jako zásadní kritiku předložené práce, která je celkově velmi kvalitní.

Autor pro zodpovězení výše uvedených cílů zvolil srovnání reálného procesu tvorby a realizace 
zdravotní politiky s modelem politického procesu, který představuje spíše ideální model fungování. 
Tento přístup je vzhledem k tématu adekvátní, vede však nakonec k popisnějšímu charakteru závěrů. 
Rozpracování jednotlivých fází modelu politického cyklu a odpovídajících teorií, které by 
vysvětlovaly povahu jednotlivých fází a jejich vzájemné vztahy (např. teorie implementace) a jejich 
využití v diskusi, by práci dodalo na interpretaci/explanaci. Volba modelu politického cyklu ale 
odpovídá vytyčeným cílům.

Součástí teoretických východisek je také teorie determinant zdraví, není však úplně zřejmé, 
jak se tato teorie konkrétně promítá do empirické části. Do teoretických východisek bych 
nezahrnovala strategické dokumenty zdravotní politiky, které již řadíme do empirie. Doporučuji 
takové informace uvádět v rámci samostatné kapitoly.

Zvolené metody práce odpovídají definovaným cílům, není pouze jasné, jaká metoda byla 
využita pro analýzu dat. Tento postup by bylo dobré blíže popsat v zájmu zvýšení reliability 
výzkumu.

Srozumitelnosti výkladu by napomohlo také shrnutí na konci kapitol, které jsou velmi 
obsáhlé. Obecně je ale práce psána čtivě a bez gramatických či stylistických chyb.

I přes výše uvedené výtky práce představuje velmi pěkný a dobrý příklad toho, jak lze 
komplexně hodnotit proces tvorby a realizace zdravotní politiky v rámci kraje a může být inspirací 
pro podobně zaměřené práce, případně východiskem pro práce zaměřené na explanaci a interpretaci 
těchto procesů. V neposlední řadě může být shrnutí způsobu tvorby a realizace zdravotní politiky 
Kraje Vysočina inspirativní také pro ostatní tvůrce zdravotní politiky na krajské úrovni.



Navrhuji, aby se autor v průběhu obhajoby po představení práce zaměřil také na otázku, jak je 
v práci využita teorie determinant zdraví, případně, jak by tato teorie mohla přispět k dalšímu 
porozumění tvorbě a realizaci zdravotní politiky Kraje Vysočina.

Diplomovou práci MUDr. Jakuba Hájka doporučuji přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji stupněm „výborně“. 
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