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Předkládaná diplomová práce se věnuje tématu implementace programů podpory zdraví na 

základních školách v Jihočeském kraji. Práce představuje sondu do problematiky 

implementace z pohledu jejích aktérů (ředitelé základních škol a pracovníci Státního 

zdravotního ústavu, dále jen SZÚ), se kterými autorka práce realizovala polostrukturované 

rozhovory. Autorce se práci podařilo kvalitativně posunout (oproti předchozí odevzdané 

verzi), současná verze práce je mnohem lépe zpracovaná. Ačkoli autorka v práci provedla 

řadu úprav, text „drží pohromadě“ jako smysluplný celek. 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké programy podpory zdraví jsou využívány na 

základních školách v Jihočeském kraji, jaký je přístup ředitelů vybraných základních škol v 

Jihočeském kraji a pracovníků SZÚ k implementaci a jak hodnotí tito aktéři účinnost 

programů. S ohledem na tyto hlavní cíle autorka formulovala výzkumné otázky. Práce je pro 

čtenáře dostatečně přehledná a logicky strukturovaná (až na drobné nedostatky, jakým je 

např. samostatná podkapitolka Studie Health Behavior in School-aged Children, jejíž zvláštní 

vyčlenění nemá důvod). 

V kapitole Metody a zdroje dat autorka popisuje metody sběru a analýzy dat, které ve své 

práci využívala. V první řadě autorka popisuje fázi desk research a zúčastněné pozorování 

v rámci praxe v SZÚ, díky které se měla možnost seznámit s interními materiály i navázat 

kontakt s respondenty. Kapitola věnující se metodám je zpracována přehledně. Je třeba ocenit 

zejména podkapitolu věnující se limitům a omezením práce, kde autorka popisuje faktory, se 

kterými byla nucena se v práci vyrovnávat. Výtka týkající se této kapitoly se týká výběru 

základních škol. Autorka popisuje, že z celkového počtu 288 základních škol v Jihočeském 

kraji bylo telefonicky či e-mailem osloveno 68 škol. Nakonec byl realizován rozhovor 

s řediteli z 12 z nich. Důvod pro jejich výběr není úplně jasně vymezen, resp. nesedí úplně 

s informacemi uvedenými dále v textu. Autorka v kapitole věnující se metodám uvádí, že 

výběr byl na základě „analýzy jejich webových stránek či na základě doporučení, které jsem 

získala od rodinných příslušníků pracujících ve školství“. Pokud je tímto myšleno, že škola 

byla do užšího výběru zařazena na základě informace, že programy podpory zdraví realizuje, 

nerozumím tomu, že dále v práci je uvedeno, že „mezi dotazovanými školami se našly i školy, 

které programy podpory zdraví nerealizují v současné době vůbec“ (str. 52). V závěru práce 

ale autorka píše: „Na vybraných školách bylo zjištěno, že všechny tyto školy využívají alespoň 

dva (obvykle více) programů podpory zdraví a to zejména Ovoce a zelenina do škol, Kouření 



a já či Hrou proti AIDS“ (str. 70). Jaké bylo přesné kritérium výběru oslovených škol? Co je 

důvodem nesouladu informací v textu?  

Teoretická část práce nejprve představuje hodnotová a teoretická východiska autorky. 

Autorka se nejprve věnuje tématu determinant zdraví, dále popisuje teorii implementace a 

zaměřuje se na oblasti, které jsou pro její výzkumný problém klíčové, a tím je street-level 

bureaucracy a implementační deficit. Práce dále popisuje popis současné situace 

v Jihočeském kraji a jednotlivé programy podpory zdraví, které jsou nabízeny školám (a které 

zároveň zkoumané školy využívají). Autorka se dále obecně věnuje tématu účinnosti a 

efektivity programů na základě dostupných materiálů. Teoretická část práce je zpracována 

kvalitně, autorka se snaží o propojování teoretických východisek s výzkumným problémem. 

Výzkumná část práce je postavena zejména na analýze primárních dat získaných  

z polostrukturovaných rozhovorů s řediteli základních škol a pracovníků SZÚ. Pozitivně lze 

ocenit, že se autorka snaží vlastní výsledky v diskuzi zhodnotit v kontextu jiných výzkumů 

realizovaných v České republice. Po formální stránce je práce na dostatečné úrovni, ačkoli 

stylistika textu by mohla být propracovanější. Práce také obsahuje v některých pasážích 

chyby v interpunkci. 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 

a hodnotit ji známkou „velmi dobře“. 
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