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MUDr. Richard Hrubý, PhD. sa svojej habilitačnej práci zameral na strategický manažment 

oddelenia klinickej a radiačnej onkológie z pohľadu využitia nových rozvojových trendov v radiačnej 

onkológii, v dlhodobom výhľade vytvorenia onkologického centra - vysokošpecializovaného 

pracoviska v radiačnej onkológii používajúceho moderné technológie s možnosťou transformácie na 

Onkologický terapeutický ústav alebo samostatný právny subjekt.  

Predložená práca je dobre štruktúrovaná a rozdelená do viacerých kapitol, pričom každá sa 

rozširuje do ďalších podkapitol.  Obsahuje 3 obrázky, 24 grafov a 13 tabuliek.  Autor za účelom dôkladnej 

analýzy  využil  dostatočné množstvo dostupnej slovenskej a svetovej literatúry.  

Habilitačná práca má teoreticko – empirický charakter s dôkladnou analýzou vnútorného a 

vonkajšieho prostredia zdravotníckeho zariadenia, ktorá  stanovuje nové príležitosti v 

konkurenčnom prostredí. V teoretickej časti práce  autor približuje základné rozvojové tendencie v 

radiačnej onkológii vo svete,  uvádza problematiku prostredia týkajúcu sa príslušnej legislatívy 

Slovenskej republiky a zdravotníckych poisťovní ako jediného regulátora a najdôležitejšieho platcu 

za zdravotné výkony. Analytická časť sa zaoberá zvolením krátkodobej a dlhodobej stratégie 

zdravotníckeho zariadenia. Pomocou SLEPT analýzy hodnotí päť hlavných faktorov okolia 

pôsobiacich na oddelenie – sociálne, legislatívne, ekonomické, politické a technologické faktory. 

Oceňujem výber metódy pomocou, ktorej autor efektívne analyzoval externé obecné okolie 

podniku. Habilitačná práca zhodnocuje implementáciu uvádzaných rozvojových tendencií v radiačnej 

onkológii na základe analýzy pre stanovenie strategických cieľov a rozvoj oddelenia klinickej a 

radiačnej onkológie v  dlhodobom horizonte. 

V diskusii autor rozoberá  stanovenie strategického cieľa ako najdôležitejšej úlohy pre 

plánovanie strednodobých a dlhodobých cieľov v horizonte rokov 2022 až 2030. Pred stanovením 

samotného strategického cieľa kladie autor dôležitosť na zohľadnenie prognózy, t. j. stanovenie 

odhadu budúceho vývoja, ktoré je stanovené na základe analýzy vývoja dopytu po výkonoch v 

radiačnej onkológii ako hlavného parametra pre rozvoj pracoviska. Autor dospel k záveru, že 

jednoznačne faktory (demografický vývoj, zdravotný stav obyvateľstva, politika zdravotných 

poisťovní, legislatíva v zdravotníctve, finančná situáciu v štáte )  vytvárajú dopyt po výkonoch v 



radiačnej onkológii iba v stabilnom prostredí pripravovanej legislatívy, ktorá zohľadňuje potreby 

slovenského zdravotníctva. 

Voľba  témy habilitačnej práce je vhodná a vysoko aktuálna. Autor vecne poukazuje na fakt, že 

zavedenie  modernej  rádioterapie do klinickej praxe nutne vyžaduje nové technológie a dôležitosť kladie 

na rozvoj, ktorý predstavuje technologický pokrok -  trojdimenzionálna konformná rádioterapia, 

rádioterapia s modulovanou intenzitou, gating a obrazom vedená rádioterapia, adaptívna rádioterapia, 

využitie funkčného zobrazenia v rádioterapii, brachyterapia a liečba časticami s nábojom. Implementácia 

uvedených rozvojových tendencií je naplnením strategických cieľov pre rozvoj oddelenia klinickej a 

radiačnej onkológie v dlhodobom horizonte. Autor dospel k záveru, že inštalácia novej inovatívnej 

technológie, s ktorou má pracovisko už skúsenosti, má aj reálne predpoklady na zvládnutie nových 

technológií. Autor nasleduje trend podobný ako v krajinách EÚ pri budovaní väčších centier 

vysokošpecializovaných pracovísk v radiačnej onkológii používajúcich moderné technológie. 

Habilitačná práca spĺňa svojím obsahom a spracovaním  kritéria pre pokračovanie procesu 

habilitácie menovaného v odbore „ verejné zdravotníctvo“. Habilitačnú prácu  považujem za  prínosnú, 

prehľadnú a praktickú. Doporučujem, aby  bol autorovi po úspešnom habilitačnom konaní  udelený titul 

docent v odbore 7.4.2 Verejné zdravotníctvo.  
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