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1. Hodnotenie vecnej stránky práce: 

1.1 Aktuálnosť zvolenej témy, originalita alebo pôvodnosť práce 

Využívanie moderných informačných technológií sa stáva nevyhnutným predpokladom 

efektívneho prevádzkovania zdravotníckych zariadení. Zmeny v technológiách prebiehajú 

veľmi rýchlo a predstavujú výzvu pri transformácii zdravotníckych zariadení na moderné 

zariadenia. Strategické riadenie a plánovanie nadobúdajú stále väčší význam. Hlavnou úlohou 

strategického riadenia je stanoviť, ktorým smerom a  ako je potrebné orientovať budúcnosť 

organizácie.  Základným strategickým cieľom sa stáva maximalizácia hodnoty pre pacienta a 

získanie najlepších výsledkov za najnižšiu cenu pri kvalitne realizovanom procese zdravotnej 

starostlivosti. Z tohto aspektu je nevyhnutné dobre poznať procesy strategického plánovania, 

ktoré napomôžu úspešnej realizácii a naplneniu strategických cieľov. SLEPT analýza sa 

označuje ako prostriedok pre analýzu zmien okolia. Umožňuje vyhodnotiť prípadné dopady 

zmien na projekt a v rámci tejto analýzy sa nesleduje len súčasná situácia, ale pozornosť sa 

venuje hlavne otázkam, ako sa toto prostredie bude alebo môže do budúcnosti vyvíjať a aké 

zmeny v okolí je možné predpokladať. Je založená na skúmaní sociálnych, legislatívnych, 

ekonomických, ale aj ekologických, politických a technologických faktorov. 

Z tohto pohľadu považujem prácu za aktuálnu. 

 

1.2.Vnútorná štruktúra práce 

Práca je napísaná na 124 stranách, je doplnená  24 grafmi  a 13 tabuľkami a 6 obrázkami.. 

Zoznam použitej literatúry tvorí 72 položiek, sú zo svetového písomníctva, aktuálne.   

Práca je rozdelená na 4 hlavné kapitoly. V 1. kapitole autor popisuje odbor Radiačná 

onkológia – jeho koncepciu, históriu rádioterapie, klinickú aplikáciu rádioterapie, popisuje aj 

rádioterapeutické prístroje a rozvojové tendencie v radiačnej onkológii. 2. kapitola je 

venovaná zdravotnému poisteniu v SR, zdravotným poisťovniam a legislatívnej úprave 



zdravotníctva po r. 2004. V 3. kapitole popisuje autor strategickú analýzu externého 

prostredia metódou SLEPT a 4. Analytická časť je už zameraná na popis a SLEPT analýzu 

konkrétneho pracoviska – Rádoterapeutického oddelenia NsP Žilina.  

 

2. Hodnotenie formálnej a obsahovej stránky práce: 

Formálne nedostatky:  

Práca má byť písaná v nominatíve plurálu 

Grafy by mali mať uvedený zdroj, aj v prípade, ak výsledky spracované v grafe 

pochádzajú z vlastného prieskumu autora 

 

 

4.  Otázky 

1. Práca bola písaná v čase prípravy novej legislatívy v súvislosti so stratifikáciou nemocníc, 

ktorá však nebola zrealizovaná. Aké možnosti implementácie Vašich odporúčaní vidíte pri 

zachovaní súčasného stavu? 

 

4. Konečné hodnotenie  

Predložená habilitačná práca MUDr. Richarda Hrubého, PhD,  sa zaoberá aktuálnou 

a náročnou problematikou.  Téma je volená vhodne tak z hľadiska času, ako aj vážnosti 

problému. Autor preukázal schopnosť samostatne vedecky pracovať.  

Predložená práca spĺňa kritériá kladené na habilitačnú prácu a odporúčam ctenej komisii, aby 

habilitačná práca MUDr. Richarda Hrubého, PhD,  slúžila v zmysle platných predpisov ako 

podklad pre priznanie vedecko-pedagogickej  hodnosti docent v odbore 7.4.2 Verejné 

zdravotníctvo. 
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