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Zhodnotenie formálnej časti habilitačnej práce: 

Celkový rozsah práce dosahuje 93 strán. Rozčlenenie a rozsah jednotlivých kapitol práce je 

proporcionálne správne rozložený, funkčne logicky zostavený a ucelený. V práci je prehľadne 

zaradených 10 tabuliek, 20 grafov a 4 mapy. V zozname použitej literatúry autorka uvádza 53 

aktuálnych a relevantných citácií. Formálnym nedostatkom je nie úplne presný abstrakt, 

v ktorom sa autorka venuje len problematike Rómov, pričom v predloženej práci je pozornosť 

sústredená na tri znevýhodnené sociálne vrstvy v spoločnosti (Rómovia, migranti a chudobná 

komunita v regióne Kwale). 

 

Hodnotenie obsahovej časti habilitačnej práce: 

PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH predložila habilitačnú prácu, v ktorej sa zameriava na 

problematiku zdravia znevýhodnených komunít. Ide o mimoriadne aktuálnu problematiku 

verejného zdravotníctva. Zdravotný stav znevýhodnených skupín je neporovnateľne horší ako 

zdravotný stav celkovej populácie a z toho vyplýva, že znevýhodnené skupiny sú viac 

exponované rizikám, ktoré úzko súvisia so zdravotným stavom (chudoba, zlý životný štýl, 

nezamestnanosť, nedostatočná dostupnosť zdravotných služieb, ...).  

Cieľom práce bolo priniesť ucelený pohľad na problematiku podpory zdravia pre 

znevýhodnené komunity, vychádzajúc z perspektív riešených projektov pre účel zefektívnenia 

intervenčných programov zdravia orientovaných na tieto komunity. 

V súčasnosti sú k dispozícii informácie z oblasti sociografického a demografického 

sledovania a základné informácie o niektorých determinantoch zdravia vyskytujúcich sa 

u znevýhodnených komunít. Chýbajú však informácie z oblasti podpory zdravia, 

poskytovania zdravotnej starostlivosti, výskytu chronických ochorení, o kvalite a dostupnosti 

služieb. Absentujú tiež informácie, aký efekt majú napr. už implementované intervencie, 

prijaté opatrenia, prípadne skončené projekty zamerané na znevýhodnené komunity. 

Rómovia, migranti a chudobné komunity sú znevýhodnené komunity a vyžadujú špeciálnu 

pozornosť pri tvorbe verejno-zdravotníckych stratégií. Najväčšou znevýhodnenou komunitou 

v Európe sú Rómovia, ktorí žijú takmer vo všetkých krajinách Európy a strednej Ázie. Medzi 

hlavné faktory ovplyvňujúce zdravie Rómov je nižšia vzdelanostná úroveň, nízky štandard 

bývania, zlá výživa, nízka úroveň hygieny, nadmerné užívanie alkoholu, tabaku a drog. Na 

základe popísaných determinantov zdravia z práce autorky vyplýva, že Rómovia sú vystavení 

predovšetkým socio-ekonomickým a environmentálnym rizikovým faktorom a faktorom 

životného štýlu. Miera zdravotného uvedomenia je na relatívne dobrej úrovni a na povinné 

očkovanie s deťmi chodí pravidelne 85% respondentov.  



V ďalšej časti práce sa autorka venuje populácii migrantov a o ich prístupe k intervenciám 

podpory zdravia. Vychádza z aktivít medzinárodného projektu „Zdravá inklúzia“. Komunity 

migrantov na Slovensku sú neporovnateľne menšie v porovnaní s krajinami z bývalého 

západného bloku a sú rozptýlené v rámci hlavnej populácie. Poskytovatelia nepripravujú 

programy zamerané na migrantov. Výsledky práce však ponúkajú odporúčania pre zlepšenie 

účasti migrantov v podpore zdravia. 

Špecifickým cieľom práce autorky bolo predložiť situačnú analýzu podpory zdravia 

v chudobných komunitách regiónu Kwale v Keni. Vychádzala z intervenčných aktivít 

projektu pracoviska Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. 

Najdôležitejšie problémy komunity boli infekčné ochorenia, nedostatočná kvalita 

a dostupnosť vody, zlé hygienické podmienky a nevyužívanie zdravotníckych služieb. 

Špecifiká znevýhodnených komunít ich predurčujú k výskytu nerovností v zdraví v porovnaní 

s majoritou. Zámerom autorky v predloženej habilitačnej práci bolo zaoberať sa vybranými 

znevýhodnenými skupinami, identifikovať základné determinanty zdravia, zaoberať sa 

dostupnosťou intervenčných programov na podporu zdravia a zistiť podmienky pre ich 

implementáciu. V predloženej práci priniesla ucelený pohľad na problematiku podpory 

zdravia znevýhodnených komunít vychádzajúc z perspektív riešených projektov. 

 

Záver: 
Habilitačná práca „Multikulturálny prístup v podpore zdravia znevýhodnených skupín ako 

základ pre intervenčné programy a verejno-zdravotnícke koncepcie“ pani PhDr. Daniely 

Kállayovej, PhD., MPH spĺňa požiadavky kladené na habilitačnú prácu v odbore 7.4.2. 

Verejné zdravotníctvo, a preto ju odporúčam prijať k obhajobe. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 3.5.2013 

                                                                doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD, MPH 

                                                                                                  oponentka 

                 

 


