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V roce 2006 zaěala v České republice probíhat druhá etapa výběrového longitudinálního
šetření označovaného názvem HAPIEE (Health, Alcohol and Psychological factors in Eastern
Europe), zaměřeného na zdravi a životní styl osob vybraných městech států střední a
východní Evropy. Studie je koordinována pracovištěm University College London (Velká
Británie). Výzkumu se kromě Česka účastní další tři země - Polsko, Rusko aLitva,
Vzhledem ke skutečnosti, Že autorka předloŽené práce zača|a pracovat ve Státním zdravotním
ústavu právě v době počátku šetření studie HAPIEE, tedy v době sběru dat první etapy šetření,
naskytla se moŽnost tato datavyužitazpracovatprimárně pro účely diplomové práce.

Předložená magisterská práceje strukturována do pěti kapitol. Úvodní kapitola stanovuje cíl
práce a pracovní hypotézy, druhá část práce je věnována teoretickým východiskům, tj.
vymezeni pojmů, relevantní literatuře a disi<uzi datové zák|adny.

Třetí kapitola je stěŽejní kapitolou předkládané práce, je zaměřena na vlastní ana|ýzu dat
longitudinálního šetření HAPIEE. Za učastníky studie byli vybráni obyvatelé sedmi měst ČR
(Jihlava, Hradec Králové, KroměříŽ, Liberec' Ústí nad Labem, Karviná a Havířov), ve
věkovém rozmezi 45 let až 69 let' v celkovém počtu 8 800 osob. První etapa studie se

skládala ze dvou hlavních části; dotazníkového šetření a lékařského vyšetření zúčastněných
osob. Analýzu zdtavotního stavu obyvatel vybraných měst zaměřila autorka předloŽené práce
na hodnocení subjektivní i objektivní stránky zdraví (subjektivní hodnocení zdravi
respondentů, výskyt dlouhodobých z&avotních obtiži a diagnostikovaných chronických
onemocnění v souboru respondentů) a vybraných rizikových faktoru Životního stylu (kouření
tabákových výrobků, konzumace alkoholických nápojů a výskyt nadváhy a obezity mezi
respondenty).

Zpracování a vyhodnocení datověho souboru bylo provedeno zavyužttí metod vícerozměrné
statistiky s uŽitím softwaru SPSS. Závěrečné dvě kapitoly jsou věnovány shrnutí
nejdůleŽitějších poznatků a diskusi v úvodní části stanovených.hypotéz. Přílohou předložené
práce je osobní dotazník studie HAPIEE.
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Pojednávané téma je podáno výstiŽně' práce je přehledně členěná a bohatě
dokumentovaná tabulkamí a gtafy. K předložené práci nemám žádné zásaďní vytky, nebot'
určité diskutabilní partie/nepřesnosti byly odstraněny v rámci spolupráce autorky s vedoucí
práce, v předložené prácí se teď vyskyuje jen několik drobných formálních nedostatků
(překlepů).

oceňuji autorčin přístup k řešené problematice, neuchylující se pouze k popisné deskripci a
následně ana|ýze, ale na zák|aďě studia a vlastních poznatků se snaží sama nastínit možné
směry prevence. Celkově shrnuji, Že autorkaprokžua|avelmi dobrou orientaci v mezioborové
problematice a dokázala tyto znalosti vhodně aplikovat. Projevila schopnost kritického
myšlení a interpretace dílčích poznatků v širším kontextu. Doporučuji tuto magisterskou práci
přijmout k obhajobě.
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