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Málokdo v našem oboru se může pochlubit tak pest-
rou profesionální anamnézou, jako MUDr. Rážová, kte-
rá 14. září oslavila půlkulaté životní jubileum. Středočeši 
si možná pomyslí cosi o životní spirále, protože Rážová 
zde po promoci začínala a teď, bezmála po čtvrtstoletí, 
se sem jako ředitelka Krajské hygienické stanice vrátila.

Živě si vzpomínám na naše první setkání koncem  
80. let. Jak bylo tehdy běžné, vypravil se krajský odborník 
s kolegy na pravidelnou metodickou návštěvu na Okres-
ní hygienickou stanici v Nymburce. Prověřovali jsme ře-
šení různých případů, a co chvíli žádali přinést nějaký 
další spis.  Naše přání plnila nově nastoupivší absolvent-
ka Lékařské fakulty hygienické MUDr. Rážová a my ne-
vycházeli z údivu, jaký pořádek má OHS v dokumenta-
ci a jak se v ní a v terénní práci novicka Rážová vyzná. 

Po listopadové revoluci 1989 nastoupila na KHS Stře-
dočeského kraje, na tehdy ojedinělé oddělení pro sledo-
vání zdravotního stavu obyvatelstva. Na dlouho to zřej-
mě ovlivnilo základní odbornou orientaci paní jubilant-
ky. V letech 1992–2002 se ve Státním zdravotním ústavu 
věnovala prevenci chronických neinfekčních onemocně-
ní a nutriční epidemiologii, absolvovala výcvikový pro-
gram v prevenci neinfekčních onemocnění na Stanfor-
dově univerzitě v USA a výcvikový kurz pro nutriční 
epidemiologii na Univerzitě v Southamptonu. Intenziv-
ně spolupracovala na vzniku prvního Národního pro-
gramu podpory zdraví a rozvoji tehdy velmi úspěšných  
a dobře dotovaných Projektů podpory zdraví. Potom zís-
kala specializovanou způsobilost v oboru hygiena a epi-
demiologie, epidemiologie a veřejné zdravotnictví a ab-
solvovala doktorský studijní program v oboru hygiena 
na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.  

V letech 2003 až 2007 vedla na ministerstvu zdra-
votnictví oddělení podpory veřejného zdraví, v r. 2008 
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pak se stala náměstkyní ředitele Státního zdravotního 
ústavu. Po odchodu z ústavu byla v letech 2009–2012 
náměstkyní pro odbornou činnost a pověřena řízením 
Odboru hygieny dětí a mladistvých na Hygienické sta-
nici hl. m. Prahy. Od října 2012 do května 2016 praco-
vala na ministerstvu zdravotnictví jako ředitelka odbo-
ru ochrany veřejného zdraví a zástupkyně hlavního hy-
gienika ČR. Od června 2016 je ředitelkou Krajské hy-
gienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze.

MUDr. Rážová se podílí na výuce studentů lékařských 
fakult, na postgraduálním vzdělávání zdravotnických 
pracovníků, účastnila se realizace několika vědeckých 
grantů IGA MZ, byla řešitelkou mnoha projektů pod-
pory zdraví, podílela a podílí se na tvorbě koncepčních 
a strategických dokumentů v oblasti ochrany a podpory 
veřejného zdraví a prevence neinfekčních onemocnění. 
Je autorkou 28 publikací a spoluautorkou 21 publikací. 
Od roku 1998 je členkou českého vědeckého týmu me-
zinárodního projektu HBSC.

Mezi svými koníčky má jeden zcela originální: udr-
žování dobrých a letitých přátelských vztahů a péči  
o ně. Kéž by toto vzácné hobby bylo mezi lidmi častěj-
ší! Kromě toho patří paní doktorka mezi vynikající ly-
žařky, kterým není žádná sjezdovka dost prudká a ná-
ruživě se věnuje cykloturistice a cestování, zbožňuje di-
vadlo a hudbu a jako klasická česká žena se vyzná i ve 
vaření a zahrádkaření.

Ať Ti slouží zdraví a vydrží síly a mladistvý elán  
v dalších letech, milá Jarmilo, máš před sebou ještě vel-
ký kus života a důležité práce!

Jaroslav Kříž


