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Formálna stránka habilitačnej práce 

 Práca má 97 strán, 4 obrázky (mapy), 10 tabuliek, 20 grafov. Súčasný stav riešenej 

problematiky je opísaný na 26 stranách. V zozname použitej literatúry je uvedených 70 prác, 

z toho 16 je starších ako 5 rokov (publikovaných pred rokom 2008)., 9 je starších ako 10 

rokov. Z celkového počtu citovaných publikácií je 27 publikovaných v zahraničných 

materiáloch a materiáloch WHO. 

 Členenie práce zodpovedá požadovaným kritériám (úvod, súčasný stav riešenej 

problematiky, ciele, práce, metodika práce, výsledky, diskusia, závery a zoznam použitej 

literatúry.  

Obsahová stránka habilitačnej práce 

 Zvolená téma je vzhľadom na zvyšujúce sa percento minoritného – často 

znevýhodneného - obyvateľstva na Slovensku, ako aj aktivity slovenských odborníkov 

v oblasti verejného zdravotníctva  v zahraničných znevýhodnených komunitách zameraných 

na ochranu a podporu zdravia týchto komunít, veľmi aktuálna. Tieto aktivity si vyžadujú  

vedeckými a odbornými poznatkami vytvorenú bázu a také metodické postupy, ktoré sú pre 

dané prostredie adekvátne a overené praxou.  

 Cieľom práce je „prezentovať výsledky a nové poznatky z riešených projektov, 

zaoberajúcich sa podporou zdravia znevýhodnených skupín, a to Rómov, migrantov 

a obyvateľov komunít regiónu Kwale v Keni“. V práci sú formulované 3 špecifické ciele, pre 

každú zaradenú štúdiu jeden, a to: 1. u rómskej populácie študovať socio-ekonomické 

determinanty, prostredie a životný štýl a opísať rozdiely v subjektívnom hodnotení zdravia 

podľa jednotlivých determinantov; 2. u populácie migrantov „skúmať ich prístup 

k intervenciám podpory zdravia z pohľadu poskytovateľov podpory zdravia a z pohľadu 
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migrantov a následne navrhnúť špecifické odporúčania na zlepšenie dostupnosti intervencií 

podpory zdravia“ a 3. v „chudobných komunitách v Keni predložiť situačnú analýzu 

podmienok a potrieb v kontexte podpory zdravia“. 

 Metódy na získanie údajov potrebných na splnenie cieľov jednotlivých častí práce boli  

rôzne. V prvej časti to boli postupy, použité pri riešení projektu „Vplyv práce rómskeho 

asistenta na zdravotný stav obyvateľov rómskej osady a spôsob poskytovania zdravotníckych 

služieb rómskym komunitám“, dotazníky; údaje o zdravotnom stave vybraných komunít 

získavali zdravotní asistenti ACEC v rámci projektu „Zdravé komunity“. 

Metodika práce k špecifickému cieľu 2 – migranti vychádzala z medzinárodného projektu 

„Zdravá inklúzia“ (literárny prehľad publikovanej literatúry, vykonávanie a analýza 

kvalitatívnych rozhovorov s poskytovateľmi podpory zdravia, prieskum Delphi metódou u 

odborníkov) . Metodika k tretiemu cieľu vychádzala z projektu FZSP TU v Keni – situačná 

analýza potrieb metódou kvalitatívneho výskumu – návštevy zdravotníckych zariadení (6) 

a rozhovory s miestnymi komunitnými pracovníkmi podľa stanovených výskumných otázok. 

 Výsledkami prvej časti práce  (Rómovia) sú: 4 mapy SR zobrazujúce obce s rómskymi 

obyvateľmi a ich veľkosť podľa počtu obyvateľov v rómskom osídlení nad 200, 500, 1000, 

vytvorené na základe Atlasu rómskych komunít. Sledovaný súbor (2800 dotazníkov s 73,5% 

návratnosťou – po vyčistení 1945 hodnotených respondentov) je charakterizovaný podľa 

pohlavia, počtu detí, vzdelania; prezentuje údaje o nezamestnanosti, vplyve nezamestnanosti 

a výšky príjmu na zdravie – návštevy lekára, depresie. Z environmentálnych determinantov sa 

sledoval typ bývania, vybavenie inžinierskymi sieťami – elektrina, plyn,  vybavenie obydlia, 

typ záchoda a súvislosť s výskytom alimentárnych nákaz. V rámci životného štýlu boli 

zisťované stravovacie návyky, konzumácia alkoholu, fajčenie a jeho súvislosť s  výskytom 

hypertenzie a nádorových ochorení. V rámci subjektívneho hodnotenia zdravia sa respondenti 

vyjadrovali k možnému vplyvu rôznych faktorov na zdravie. 

 V druhej časti práce, týkajúcej sa migrantov sa vo výsledkoch uvádzajú poznatky 

z literatúry, z ktorých vyplýva, že v SR nie sú špecifické programy podpory zdravia pre 

jednotlivé skupiny migrantov v dôsledku jazykovej bariéry, rozptýlenosti a  malého záujmu 

migrantov. V práci sú formulované odporúčania v oblasti univerzálneho proaktívneho 

prístupu k podpore zdravia, zdrojov a realizácie podpory zdravia v politických aktivitách 

zohľadňujúcich diverzitu populácie migrantov a špecifických komunikačných stratégií.  

Výsledky tretej časti práce uvádzajú informácie o najzávažnejších zdravotných 

a verejno-zdravotníckych problémoch, motivácii, tréningových aktivitách a zdrojoch na 
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aktivity v oblasti podpory zdravia,  získané v 6 zdravotníckych zariadeniach v Keni. Získané 

údaje sú zhrnuté v tabuľke 10. 

Závery prvej časti práce uvádzajú skutočnosti, ktoré potvrdzujú poznatky z iných 

štúdií, a to, že obyvatelia rómskych osád sú vystavení predovšetkým socio-ekonomickým a 

environmentálnym rizikovým faktorom ako aj zdravotným rizikám vyplývajúcim 

z nezdravého životného štýlu. Navrhujú sa intervencie orientované na jednotlivcov – výchova 

k zdravému životnému štýlu a ovplyvňovanie socio-ekonomického a životného prostredia.  

 Závery druhej časti sumarizujú informácie o dostupnosti intervenčných programov na 

podporu migrantom a nedostatkoch pri ich realizácii. Poukazuje sa na nutnosť považovať 

zdravie migrantov za jednu z priorít verejného zdravotníctva a vybrať migrantov za cieľovú 

skupinu intervenčných programov podpory zdravia. 

V tretej časti sú uvedené najzávažnejšie zdravotné problémy sledovaných komunít 

v Keni  a ich príčiny vyplývajúce zo životných podmienok. Vyzdvihuje sa význam 

vzdelávania komunít zameraného na ovplyvňovanie determinantov zdravia a individuálneho 

vzdelávania v oblasti hygieny bývania, osobnej hygieny a životného štýlu. 

V habilitačnej  práci sú na základe riešenia a výsledkov vyššie opísaných projektov 

formulované odporúčania pre prax a ďalší výskum v sledovanej oblasti, týkajúce sa posilnenia 

evaluačného výskumu vo verejnom zdravotníctve a vytvorenia nástrojov na evaluáciu 

podpory zdravia, zabezpečenia prenosu poznatkov vedy a výskumu vo verejnom 

zdravotníctve do rozhodovacích procesov s možným dopadom na zdravie ľudí. Pre rómske 

komunity autorka odporúča  peer programy a rekvalifikáciu členov komunity s cieľom zmeny 

prostredia a možností voľby zdraviu prospešných determinantov zdravia. 

 Prínosom práce je skutočnosť, že autorka doplnila jestvujúce  údaje a informácie 

týkajúce sa životných podmienok a životného štýlu rómskej komunity  v SR, upozornila na 

nedostatočnú pozornosť zo strany odborníkov VZ podpore zdravia migrantov a vypracovaniu 

a realizácii špecifických foriem aktivít, zohľadňujúcich multikulturálny prístup a upozornila 

na problémy, ktorým sa treba venovať vo výskume i v praxi verejného zdravotníctva.    

Záver 

 Habilitačnú prácu PhDr. D. Kállayovej, PhD., MPH odporúčam predložiť na obhajobu 

v rámci habilitačného konania v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo. 

Ústí nad Labem, 7.10.2013     prof. MUDr. M. Šulcová, CSc. 


