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Oponentský posudok inauguračných kritérií 

 

Predkladateľ: doc. MUDr. Ivan Bartošovič, Ph.D. 

Vedný odbor v ktorom predkladateľ inauguruje: Ošetrovateľstvo 7.4.1 
 

Akademický rok: 2019/2020 

Oponent: prof. PaedDr. Eva Zacharová, Ph.D. 

 

Kandidát předložil všechny materiály požadované Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005, i materiály 

v souladu s kritérii VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislavě. Předložené inaugurační materiály 

poskytují potřebný přehled o pedagogické, vědecko-výzkumné a odborné činnosti doc. 

MUDr. Ivana Bartošoviče, Ph.D. Na základě těchto dokladů předkládám následující 

stanovisko. 

 

Pedagogická činnost 

doc. MUDr. Ivan Bartošovič, Ph.D. získal vědecko-pedagogický titul docent v oboru 

ošetřovatelství v roce 2007 na TU, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce v Trnavě. Od roku 

2010 docent v oboru Verejné zdravotníctvo, na SZU, Fakulte verejného zdravotníctva 

v Bratislavě. Své odborné znalosti uplatňoval a uplatňuje v předmětech ošetřovatelství, 

sociální práce, veřejné zdravotnictví, geriatrie. Jeho pedagogická činnost trvá od 

akademického roku 2001/2002. Od akademického roku 2005/2006 má kontinuální 

pedagogickou činnost v oboru ošetřovatelství na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislavě a Ústavu 

Dr. Pavla Blahu ve Skalici. 

 

Vědecká škola 

Tři doktoranti úspěšně ukončili doktorandské studium. 

 

Publikační činnost a ohlasy 

doc. MUDr. Ivan Bartošovič, Ph.D. je autorem nebo spoluautorem 148 vědeckých 

a odborných prací, z toho: 

- 1 monografie – autor; 

- 5 monografie (kapitoly v monografiích) – spoluautor; 

- 3 vysokoškolské učebnice – spoluautor; 

- 2 vysokoškolské učební texty – autor; 

- 2 vysokoškolské skripta – spoluautor; 

- 30 vědeckých výstupů kategorie A (WOS, Scopus, ERIH), z toho 12 vědeckých prací 

v časopisech s Impact Factorem ≥ 0,35; 

- 63 zahraniční publikace jako autor (spoluautor). 



Na publikované práce má 266 ohlasů, z toho 34 registrovaných v databázi WOS, Scopus, 

Medline (24 zahraniční a 10 domácí). 

Přednášková činnost 

Uchazeč dokumentuje svou odbornost aktivní účastí na 80 konferencích, z toho 22 

v zahraničí. Zúčastnil se také 9 pozvaných přednášek a kongresů v zahraničí. Vedl 9 sekcí na 

mezinárodních konferencích a působil jako člen organizačního výboru 8 mezinárodních 

vědeckých setkání. 

 

Vědeckývýzkum 

Jmenovaný působil jako spoluřešitel 4 výzkumných úloh. 

 

Přínos pro vědu 

doc. MUDr. Ivan Bartošovič, Ph.D. se aktivně podílel na recenzích pro časopisy „Logos 

polytechnikos“, „Geriatria“, „Geriatrie a gerontologie“, „Journal of Nutrition, Health and 

Aging“ a recenziknih a skript. Působiljako oponent habilitačních, dizertačních prací a oponent 

projektů KEGA. Působil jako člen habilitační komise. Je členem Výboru a Kontrolnej 

komisie Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti, členem redakční rady 5 

vědeckých časopisů, z toho 1 časopis v zahraničí. V letech 2007 – 2011 byl čestným členem 

Vedeckej rady FVZ SZU, Bratislava. 

 

Zhodnocení 

Na základě předložených dokumentů uchazeče hodnotím kandidáta kladně.  

doc. MUDr. Ivan Bartošovič, Ph.D. je odborníkem v oboru ošetřovatelství, což potvrzuje ve 

své pedagogické, přednáškové a publikační činnosti. Jeho aktivity obohacuje úroveň poznání 

v oboru ošetřovatelství. 

doc. MUDr. Ivan Bartošovič, Ph.D. splňuje všechny kritéria potřebné ke jmenování za 

profesora ve vědním oboru 7.4.1 Ošetrovateĺstvo. 

 

Na základě uvedených skutečností doporučuji inaugurační komisi i Vědecké radě Vysokej 

školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave schválit návrh na 

jmenování za profesora doc. MUDr. Ivan Bartošovič, Ph.D. ve vědním oboru 7.4.1 

Ošetrovateĺstvo. 

 

 

Skalica, 23. 9. 2019     prof. PaedDr. Eva Zacharová, Ph.D. 


