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Predložená habilitačná práca je napísaná na 166 stranách pričom je rozdelená do celkovo
8 hlavných kapitol . Zvyšnú časť predstavujú : záver , zoznam bibliografických odkazov
a štyri obrázkové prílohy . Prácu dopĺňajú 2 tabuľky a 11 obrázkov uložených v texte a vyše
70 citácií prevažne z poslednej dekády zoradených podľa abecedy.
V štyroch hlavných kapitolách teoretickej časti sa autor venuje problematike
rehabilitačného ošetrovateľstva vo všeobecnosti, ďalej vertebrogénnym ochoreniam - hlavne
v oblasti krčnej chrbtice a súčasným stavom problematiky tinnitu- s jeho diagnostikou
a škálou terapeutických postupov od farmakologickej liečby cez rehabilitáciu až po
chirurgickú liečbu. Teoretickú časť uzatvára posledná kapitola venujúca sa kvalite života
pacientov s tinnitom.
Praktickú resp. výskumnú časť habilitačnej práce tvorí 5 temer kompletných kópii
rôznych publikácií autora týkajúcich sa problematiky tinnitu. Kópie článkov /až na poslednú
/ sú kompletné od názvu cez abstrakt až po citácie... Tri práce sú zo zborníkov z konferencií
/ z toho 1 v poľštine / jedna je z časopisu Rehabilitácia . V záverečnej 21 stranovej publikácii
v angličtine chýba titulná strana a nie je známy zdroj uvedenej publikácie....Ku každej
z uvedených publikácii pridáva auto svoj komentár...
Po uvedenej kapitole „ Praktickej časti „ , nasleduje pomerne bohatá diskusia na 6
stranách , záver a odporúčania pre prax.
V predloženej habilitačnej práci tak úplne absentuje praktická časť – vlastný výskum
doložený vlastnými údajmi, výsledkami , ich spracovaním, dokumentáciou, analýzou ,
výsledkami a následnou diskusiou v konfrontácii výsledkov vlastnej práce s úrovňou danej
problematiky u nás a v zahraničí. Uvedených 5 fotokópií vlastných publikácií v praktickej
časti predloženej habilitačnej publikácii rozhodne nemôže nahradiť vlastný praktický
komplexný výskum autora v danej problematike.
Záverom môžem konštatovať , že predložená habilitačná práca „ Rehabilitačné
ošetrovateľstvo – Vplyy vertebrogénnych ochorení v lokalite cervikálnej chrbtice na tinnitus„
pre formálnu absenciu praktickej časti ako aj pre vyššie uvedené pripomienky nespĺňa
požadované nároky habilitačnej práce a doporučujem jej prepracovanie .
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