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Bc. Linda Dubská se ve své práci zaměřila na prozkoumání realizace programů podpory 

zdraví na základních školách v Jihočeském kraji. S ohledem na nepříznivý vývoj indikátorů 

rizikových faktorů zdravotního stavu českých dětí a mládeže je toto téma relevantní a zcela jistě si 

zaslouží podrobnější zkoumání.  

Autorka si v úvodní části stanovuje tři cíle – popsat současnou implementaci programů 

podpory zdraví na základních školách v Jihočeském kraji, zjistit, jak programy a jejich účinnost 

hodnotí ředitelé základních škol a pracovníci Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Některé výzkumné 

otázky by si zasloužily jasnější zaměření. Např. výzkumnou otázku 1-1 „Jaké veřejněpolitické 

dokumenty se věnují tématu podpory zdraví“ lze na jednu stranu pojmout velmi široce, na druhou 

stranu se autorka neptá také na obsah těchto dokumentů (což je ale dále obsaženo v empirické části 

práce). Podobně je tomu u otázek 2-2 „Zjišťují ředitelé účinnost programů?“ a 3-3 „Zjišťují 

pracovníci SZÚ účinnost programů? Jakým způsobem?“ – podstatná jsou spíše zjištění o účinnosti. I 

přes tuto lehkou nejasnost ve formulacích postihuje struktura cílů a výzkumných otázek plně 

výzkumný problém, tedy účinnost programů podpory zdraví na základních školách v Jihočeském 

kraji.  

Ačkoliv by bylo možné efektivitu programů podpory zdraví  zkoumat prostřednictvím 

kvazi-experimentálního designu (zde ale např. pouze u jednoho specifického programu), volí autorka 

spíše nepřímou cestu syntézy dosavadních poznatků o efektivitě programů a dotazování ředitelů a 

pracovníků SZÚ s cílem porozumět celkové situaci v kraji. Zvolené metody jsou pro zodpovězení 

stanovených otázek adekvátní.  

 V práci nalezneme výkladové rámce z oblasti teorie implementace a determinant zdraví. 

Zahrnutí teorie implementace je vhodné, autorka rovnou v teoretické části diskutuje i možnou 

návaznost teorie na výzkumný problém a zdůvodňuje její výběr pro diplomovou práci, což hodnotím 

velmi pozitivně. Teorie determinant zdraví není v práci dále využita, tuto pasáž lze chápat spíše jako 

kontext výzkumného problému.  



 

 

 

V rámci empirické části autorka nejprve popisuje hlavní principy a dokumenty, o které se 

opírá politika podpory zdraví na nadnárodní, národní i krajské úrovni. Tato pasáž poskytuje vhled do 

situace v oblasti podpory zdraví na školách v ČR, který je nezbytný pro další empirický výzkum u 

ředitelů škol a pracovníků SZÚ. Pouze zahrnutí kapitoly 5.5, která shrnuje výsledky šetření HBSC 

(Health Behaviour of School-aged Children) v ČR, do této pasáže, je poněkud nelogické. Informace o 

zdravotně rizikovém chování dětí a mládeže v ČR by měly zaznít spíše v úvodu, společně 

s dostupnými poznatky o zdravotním stavu populace Jihočeského kraje (které v práci nenalézáme). 

Autorka realizovala polo-strukturované rozhovory (za pomoci adekvátně připraveného 

scénáře) s dvanácti řediteli škol a pěti pracovníky SZÚ (z odd. podpory zdraví). Způsob výběru 

ředitelů pro polo-strukturované rozhovory není zcela jasný, bylo osloveno pouze 68 z celkového 

počtu 288 škol. S přihlédnutím k vytíženosti ředitelů by bylo vhodnější oslovit všechny základní 

školy v Jihočeském kraji, včetně těch, které na svých webech explicitně neuvádí informaci o realizaci 

programů podpory zdraví. Kritérium realizace programů podpory zdraví bych spíše uvedla a uplatnila 

ve fázi oslovování ředitelů. Také stojí za zvážení, zda např. pracovníci SZÚ nedisponují informacemi 

o členech jednotlivých programů podpory zdraví, tedy alespoň těch, které administruje SZÚ? 

Prosím, aby se autorka k tomuto bodu vyjádřila v rámci obhajoby.  

V práci se vyskytují občasné nejasné formulace, např. „Teorie implementace je 

procesem…“(29) a věcné nepřesnosti – např. autorka zmiňuje místo definice „podpory zdraví“ 

definici „ochrany zdraví“ dle Zákona č. 258/2000 Sb. Obě definice se nacházejí v Hlavě I, paragrafu 

2, ovšem v jiných odstavcích. Jde patrně o mýlku, ochrana zdraví se však zaměřuje primárně na 

ochranu veřejného zdraví před působením vlivů fyzického prostředí (např. ovzduší, hluku, infekčních 

agens apod.), podpora zdraví se snaží o zlepšení kontroly lidí nad determinantami zdraví s cílem 

zachovat nebo zvýšit zdraví populace. Z hlediska stylistiky a formální úpravy je práce v pořádku.  

Na závěr bych ráda zmínila, že práce autorky byla oproti předchozí verzi značně vylepšena, 

působí koherentněji (autorka se drží logicky vymezené struktury cílů a otázek a propojuje zvolená 

teoretická východiska s vlastními empirickými zjištěními).  

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji diplomovou práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 

stupněm „velmi dobře“. 
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