
Oponentský posudok 

na  habilitačnú  prácu na získanie  vedecko-pedagogického titulu  docent 

 

Meno kandidátky a jej pracovisko:  PhDr.Tatiana Hrindová, PhD. 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.       

Alžbety v Bratislave 

 

Habilitačná práca:  Paradigmy ošetrovateľstva pri uplatňovaní prístupov sestier                   

v psychiatrickom ošetrovateľstve  

 

Meno oponenta: prof. PhDr. Vlasta  Závodná, PhD.  

 

 

 

Zhodnotenie výberu témy:  

Charakter  psychiatrického ošetrovateľstva sa  v poslednom období výrazne mení   

nielen vo svete, ale aj u nás. Predložená  práca  sa zaoberá uplatňovaním inovatívnych  

prístupov sestier metaparadigmy v ošetrovateľskej praxi. Cieľom  habilitačnej práce bolo 

spracovať a špecifikovať teoretické poznatky z predmetnej oblasti a tieto následne 

demonštrovať na reálnej starostlivosti o pacienta s duševným ochorením. Práca má 

kompilačný charakter a  je vypracovaná   empirickou metódou  teoretických  analýz 

slovenských a zahraničných autorov a doplnená o vlastné klinické skúsenosti  kandidátky 

z praxe v psychiatrickom ošetrovateľstve.  

 

Spracovanie témy:  

Kandidátka  prácu  rozdelila  do štyroch  kapitol,  kde prehľadne a logicky  

charakterizuje nové pohľady, poznatky na možnosti uplatňovania inovatívnych prístupov pre 

zlepšenie kvality poskytovania ošetrovateľskej  starostlivosti.  

Prvá kapitola sa zaoberá otázkou disciplinárnej paradigmy  všeobecne 

a v konceptuálnom modeli Hildegard E.Peplauovej. Podčiarkuje význam uplatňovania 

terapeutickej  komunikácie a  interpersonálneho vzťahu medzi pacientom a sestrou. 

V jednotlivých  podkapitolách  sa  zaoberá špecifikáciou posudzovania a diagnostiky  

deficitov zdravia  pacienta s duševným ochorením. Validačné štúdie  ošetrovateľských 

diagnóz potvrdzujú   sú dôležitým  predpokladom, že diagnóza presne odráža problém 

pacienta a že  k záverom sa dospelo na základe  zozbieraných relevantných údajov 

Podkapitola l.4 opisuje základnú intervenciu vyplývajúcu z paradigmatickej koncepcie a to  

terapeutický vzťah a alternatívne metódy v ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta 

s duševným ochorením. Práca je logicky štruktúrovaná, zostavenie kapitol a nižších jednotiek 

potvrdzuje ich vzájomnú obsahovú vyváženosť. 

Prvá kapitola v rozsahu 4O  strán komplexne  vytvára  vhodný rámec a východiská pre 

druhú kapitolu  v ktorej si  kandidátka kladie za cieľ  predložiť návody intervencii  ako 

eliminovať  riziká negatívneho  správania u pacientov. Kandidátka na základe vlastných 

praktických skúseností  a presvedčivých  odborných argumentov uvádza  špecifické 

terapeutické prístupy sestry  v ošetrovateľskej starostlivosti v konkrétnych  6 psychiatrických 

diagnózach.  

Tretia kapitola  prostredie vhodne doplňa model  integračnej zložky paradigmy, ktorá 

významne vplýva  na zdravie a posilňovanie  terapeutických prístupov pri poskytovaní 

ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s duševným ochorením. 



Štvrtá kapitola  poukazuje na skutočnosť, že súčasný vývoj chorobnosti v oblasti 

duševného zdravia nie je uspokojivý. Popisuje  Program duševného zdravia SZO a Národný 

program duševného zdravia v SR.  

K tomu aby  sestry, psychiatrické sestry naplnili ciele programov  SZO a SR  v oblasti 

duševného zdravia je nutné vykonať celý rad zmien. Zmeny sa budú dotýkať ich prípravy na  

väčšiu  samostatnosť a zodpovednosť za svoju prácu, kompetentnosť pre prácu 

v multidisciplinárnych a multisektoriálnych tímoch nielen v rámci nemocníc, ale aj komunity. 

Práca je obsahove, odborne spracovaná na dobrej úrovni jasne a zrozumiteľné 

spracovanie práce dokazuje autorkine schopnosti, téma ponuka viaceré námety na diskusiu. 

Habilitačná práca prináša pôvodne  vedecké poznatky, predstavuje prínos k zvyšovaniu  

kvality ošetrovateľskej starostlivosti a vedomostí sestier  v oblasti psychiatrického 

ošetrovateľstva.  

Celkový rozsah práce je  92 strán s použitím  88 literárnych prameňov. 

   

Nepresnosti po formálnej stránke sa vyskytujú v preklepoch. 

 

Otázky: 

V práci uvádzate  využitie taxonómie  podľa NANDA International z r.2Ol5,je toto          

posledná revidovaná verzia?  

 

Aké máte skúsenosti  v praxi, sú sestry dobre pripravené na realizáciu  diagnostickej fázy 

ošetrovateľského procesu? 

 

 

Záver:  

Habilitačná práca kandidátky p. PhDr. Tatiany Hrindovej  je spracovaná na dobrej úrovni 

a odporúčam ju  k obhajobe  a po úspešnej obhajobe navrhujem  jej udeliť vedecko-

pedagogický titul docent v odbore ošetrovateľstvo.  
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V Bratislave, 6.12. 2Ol9 

 

                                                                                    prof.PhDr.Vlasta Závodná, PhD. 

 


