
VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

SV. ALŽBETY, BRATISLAVA

POSUDOK OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE

Téma habilitačnej práce: Validácia závažnosti inkontinencie moču v populácii

Autor: PhDr. Mgr. Jozef Babečka PhD.

Oponent: doc. PhDr. Andrea Botíková PhD.

Odbor: Ošetrovateľstvo

Pripomienky k habilitačnej práci: (školiteľ nekladie otázky)
Téma habilitačnej práce : VALIDÁCIA ZÁVAŽNOSTI INKONTINENCIE MOČU V POPULÁCII
Aktuálnosť zvolenej témy: Ošetrovateľstvo je dynamickou vednou disciplínou s neustále rozvíjajúcou sa rôznorodosťou ošetrovateľských problémov a intervencií.
Výber témy habilitačnej práce z pohľadu ošetrovateľstva preto hodnotím ako vysoko aktuálny, závažný a predmetný. Inkontinencia moču predstavuje významný
zdravotno-sociálny problém, ktorý postihuje človeka od detstva až po starobu.
Cieľ a spracovanie práce: Autor si stanovil za hlavný cieľ habilitačnej práce vytvoriť ucelený kompaktný odborný text s problematikou inkontinencie moču a vo
forme monotematického diela sumarizáciou svojich odborných vedomostí v spolupráci so spoluautormi, ktoré publikovali v odborných i vedeckých periodikách doma
i v zahraničí. Neoddeliteľnou súčasťou danej problematiky z pohľadu ošetrovateľstva ako vednej disciplíny je posúdenie kvality života – detí a seniorov, detská
enuréza, inkontinencia žien a mužov, starostlivosť o permanentný katéter a ošetrovateľská starostlivosť o pacienta, obezita, DM, a ďalšie iné ochorenia, diagnostické
a terapeutické postupy. Tieto všetky uvedené aspekty a problémy kandidát kvalitne, jasne a zmysluplne analyzuje vo svojich jednotlivých vedeckých výstupoch, ktoré
sú doplnené komentárom. Predložená habilitačná práca má rozsah 124 strán textu. Môžem konštatovať, že práca je napísaná kultivovaným spôsobom a odborným
jazykom, vo výstupoch dodržiava citačnú normu, v úrovni spracovania jednotlivých kapitol nie sú zásadné rozdiely. Obsah a členenie jednotlivých kapitol je
spracovaný adekvátne z hľadiska témy, jednotlivé časti sú vyvážené a majú logickú štruktúru. Sumárny zoznam použitej literatúry v závere absentuje, čo neznižuje
kvalitu práce, nakoľko každá kapitola (publikácia) uvádza obsahuje dostatočné množstvo literárnych prameňov od domácich a zahraničných autorov. Po formálnej
stránke sa vyskytujú minimálne nedostatky - abstrakt v anglickom jazyku nie je zarovnaný okraj, norma riadkovania v obsahu – nedodržaná, veľké medzery medzi
niektorými kapitolami, avšak to neznižuje jej celkovú úroveň práce. Habilitačná práca je predložená ako súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom
a považujem ho za hodnotné monotematické dielo.
Splnenie cieľov habilitačnej práce: Ciele, ktoré si kandidát stanovil, sa mu podarili naplniť po stránke odbornej i obsahovej. V závere si následne stanovil niekoľko
hodnotných a realizovateľných odporúčaní pre klinickú prax a oblasť ďalšieho výskumu v ošetrovateľstve.
Prínos práce pre odbor: Spracovanú problematiku vnímam ako vstupnú bránu do ďalších výskumných šetrení na domácej i medzinárodnej úrovni, nakoľko sa jedná o
druh práce, ktorá svojim zameraním vyžaduje multidisciplinárny prístup. Prínos tohto diela považujem za fundamentálny pre ďalší rozvoj Ošetrovateľstva ako
samostatnej vednej disciplíny a jej napredovania.
Záver: Predložená habilitačná práca PhDr. Jozefa Babečku, PhD. 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. Jozefovi Babečkovi, PhD. udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“ v študijnom odbore Ošetrovateľstvo.
Otázky:
1. Vysvetlite a bližšie špecifikujte odporúčanie uvedené v závere práce – aktívne informovať seniorov/ pacientov edukovať o inkontinencii moču.
2. Kto, kedy a za akých podmienok si predstavujete, že by mal hodnotiť kvalitu života seniorov prostredníctvom štandardizovaných dotazníkov ? A k čomu/komu by
získané údaje mali slúžiť ?
Počet bodov 95 = hodnotenie A
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