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Téma habilitačnej práce : Rehabilitačné ošetrovateľstvo - vplyv vertebrogénnych
ochorení v lokalite cervikálnej chrbtice na tinnitus
Aktuálnosť zvolenej témy: Ošetrovateľstvo je dynamickou vednou disciplínou s neustále
rozvíjajúcou sa štruktúrou jej odborov. Rehabilitačné ošetrovateľstvo patrí k aplikovaným
odborom ošetrovateľstva. Je dôležitým činiteľom, ktorý skvalitňuje ošetrovateľskú
starostlivosť o chronicky a dlhodobo chorých pacientov. Rehabilitačné ošetrovateľstvo
predstavuje kategóriu, vyplňujúcu medzeru v hierarchii komplexnej ošetrovateľskej
starostlivosti a zvyšuje efekt liečebno-preventívneho procesu. Jeho úlohou je prevencia
sekundárnych zmien, mobilizácia a aktivácia chorých a postihnutých. Spĺňa funkciu
rehabilitačno-liečebného ovplyvnenia systémov poškodených ochorením. Zaraďuje niektoré
prvky liečebnej rehabilitácie a ergoterapie do ošetrovateľskej starostlivosti sestier.
Rehabilitačné ošetrovateľstvo nachádza svoje opodstatnené využitie v celej škále zdravotných
problémov nevynímajúc také špecifické ochorenie akým je tinnitus. Výber témy habilitačnej
práce z pohľadu ošetrovateľstva preto hodnotím ako aktuálny a predmetný.
Cieľ práce: Kandidát si stanovil päť cieľov habilitačnej práce:
-

Poukázanie na súčasné možnosti liečby tinnitu vo svete s multidisciplinárnym
pohľadom.

-

Sumarizácia teoretických poznatkov liečby tinnitu.

-

Identifikovať existujúce možnosti ovplyvnenia tinnitu preventívnymi opatreniami voči
nadmernému hluku.

-

Analyzovať vplyv rizikových faktorov na výskyt recidív tinnitu a ochorení cervikálnej
chrbtice.

-

Poukázať na význam multidisciplinárnej spolupráce pri terapii pacientov s tinnitom.

Ciele sú vzhľadom na problematiku vplyvu vertebrogénnych ochorení v lokalite cervikálnej
chrbtice na tinnitus zvolené vhodne. Hlavná oblasť zamerania práce t.j. rehabilitačné
ošetrovateľstvo však v cieľoch absentuje.
Spracovanie témy: Habilitačná práca je predložená ako súbor publikovaných vedeckých prác
doplnený komentárom. V teoretickej časti práce autor intenzívne a logicky definuje teoretické
východiská danej problematiky zamerané na rehabilitačné ošetrovateľstve, vertebrogénne
ochorenia, tinnitus, fyzioterapiu u pacientov s týmto ochorením a ich kvalitu života.
V nadväznosti na teoretické východiská následne kandidát popisuje a komentuje publikované
práce so zameraním na ochorenie tinnitus. V tejto časti práce však absentuje metodologické
spracovanie a nie je jasné akú výskumnú metódu kandidát použil, aké boli kritériá pre výber
výskumnej vzorky (jednotlivých publikovaných prác) atď. Predložená habilitačná práca má
rozsah 166 strán textu, vrátane príloh. Práca je napísaná kultivovaným spôsobom a odborným
jazykom, dodržiava citačnú normu, v úrovni spracovania jednotlivých kapitol nie sú zásadné
rozdiely. Obsah jednotlivých kapitol je spracovaný adekvátne z hľadiska témy, jednotlivé
časti sú vyvážené a majú logickú štruktúru. Zoznam použitej literatúry obsahuje dostatočné
množstvo literárnych prameňov od domácich a zahraničných autorov. Formálna úprava práce
mierne znižuje jej celkovú úroveň (neštruktúrovaný abstrakt, odlišný typ písma v obsahu,
číslovanie niektorých kapitol, totožný názov kapitoly 1 a 1.1, pod kapitolou 1 absentuje text
ai.). Z jazykovej stránky je nutné kandidátovi v odbore Ošetrovateľstvo vytknúť použitie
termínu „zdravotná sestra“ (s. 151), ktorý naša súčasná legislatívna nepozná.
Splnenie cieľov habilitačnej práce: Ciele, ktoré si kandidát stanovil, sa mu podarili naplniť
po stránke odbornej i obsahovej. Následne stanovil niekoľko odporúčaní pre prax zameraných
jednak na oblasť rehabilitačného ošetrovateľstva a oblasť ďalšieho výskumu.
Prínos práce pre odbor: Prínos tohto diela vnímam ako fundamentálny pre rozvoj nie len
rehabilitácie a fyzioterapie, ale i Ošetrovateľstva ako samostatnej vednej disciplíny a jej
napredovania. Osobne vnímam spracovanú problematiku ako vstupnú bránu do ďalších
výskumných šetrení na domácej i medzinárodnej úrovni, nakoľko sa jedná o druh práce, ktorá
svojim zameraním vyžaduje multidisciplinárny prístup.

Záver: Predložená habilitačná práca PhDr. Viliama Knapa, PhD., MHA., MPH. napriek
uvedeným nedostatkom spĺňa požadované kritéria kladené na tento druh práce a preto si
dovoľujem odporučiť ctenej Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave prijať ju ako podklad pre habilitačné konanie a po jej úspešnom obhájení
navrhujem PhDr. Viliamovi Knapovi, PhD., MHA., MPH. udelenie vedecko-pedagogického
titulu „docent“ v študijnom odbore Ošetrovateľstvo.
Otázky:
1. Objasnite metodologické spracovanie Vašej habilitačnej práce, kritériá a spôsob výberu
jednotlivých publikovaných príspevkov.
2. Aká je úloha sestry u pacienta s tinnitus a vertebrogénnym ochorením v lokalite
cervikálnej chrbtice?
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