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Na základe rozhodnutia Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety v Bratislave som bola menovaná v inauguračnom konaní za oponenta doc. PhDr.
Moniky Jankechovej, PhD. Kandidátka predložila všetky materiály požadované Vyhláškou
MŠ SR č. 6/2005, aj materiály v súlade s kritériami VšZSP sv. Alžbety.
Predložený inauguračný materiál poskytuje potrebný prehľad o pedagogickej, vedeckovýskumnej a odbornej činnosti doc. PhDr. Moniky Jankechovej, PhD. Na základe
predložených dokladov podávam nasledujúce stanovisko:
Pedagogická činnosť
doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD. vykazuje bohatú pedagogickú činnosť zameranú na
odbor ošetrovateľstvo. Od roku 1999 do roku 2004 pôsobila na stredných zdravotníckych
školách ako učiteľ odborných predmetov. Od roku 2006 pracuje na Vysokej škole
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, aktuálne v pracovnej pozícii docenta.
Jej rozhľadenosť a odborné vedomosti uplatňuje najmä v predmetoch ako je Ošetrovateľstvo
ako veda, Manažment ošetrovateľstva a Paliatívne ošetrovateľstvo.
PhDr. Monika Jankechová, PhD. získala vedecko – pedagogický titul docent v odbore
ošetrovateľstvo v r. 2011. Od tejto doby má kontinuálnu pedagogickú činnosť v odbore
ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, na Fakulte
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava v Nových Zámkoch.
Vedecká škola
Vedie 8 doktorandov, z toho t. č. 4 úspešne ukončili doktorandské štúdium.
Vedecký výskum
Uchádzačka participovala na riešení medzinárodných a domácich výskumných projektoch.
Ako najvýznamnejšie hodnotím aktívnu účasť na národnom projekte „Tvorba Národnej
sústavy kvalifikácií“ a členstvo v pracovnej skupine pre analýzu školských vzdelávacích
programov a študijných programov vysokých škôl.

Svoj vedecké pôsobenie preukazuje aj pri vedení doktorandských prác (4 absolventi a 4
súčasne školení doktorandi).
Prednášková činnosť
Odbornú akceptáciu autora dokumentuje aktívna účasť na množstve odborných a vedeckých
konferenciách na Slovensku i v zahraničí a taktiež organizácia významných medzinárodných
aj domácich konferencií. Aktívnu účasť mala na 68 konferenciách, z toho absolvovala 25
prednášok v zahraničí.
Publikačná aktivita
Kandidátka je autorkou 3 monografií v kategórii AAA (rozsah 9,72 AH) a 1 monografie
v kategórii AAB ( rozsah 1 AH). Ďalej napísala 150 pôvodných prác.
Počet citácií autora (bez autocitácií) je 89 z toho, z toho SCI 11 a v zahraničných časopisoch
a monografiách 63.
Doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD. je autorkou alebo spoluautorkou 154 prác, z toho
napr. 3 vedecké monografie v zahraničných vydavateľstvách a 1 v domácom vydavateľstve,
15 vedeckých prác s Impact factor, 2 skriptá a učebnice, 4 Vedecké práce v ostatných
zahraničných časopisoch, 9 vedeckých prác v ostatných domácich časopisoch, 8 Vedecké
práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách a pod.
Na publikované práce má 89 ohlasov, z toho 11 v registrovaných databázach.
Uchádzačka v plnom rozsahu spĺňa a v niektorých ukazovateľoch prekračuje požadované
kritériá na publikačnú činnosť.
Prínos pre vedu
Menovaná je aktívnou členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Národnej
komisie pre vzdelávanie a prax sestier a pôrodných asistentiek. Za významný prínos pre odbor
ošetrovateľstvo vnímam:
- členstvo kandidátky v pracovnej skupiny Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pre zdravotnícke povolanie sestra zamerané
na problematiku špecializačných študijných programov, certifikačných študijných
programov ako i sústavné vzdelávanie,
- členstvo v pracovnej skupine MŠVVaŠ SR pre tvorbu legislatívnej normy
v nadväznosti na prijatie nového zákona č. 422/2015 Z. z.,
- členstvo Asociácie vysokoškolských vzdelávateľov v nelekárskych zdravotníckych
vedách v SR.
Menovaná je uznávanou odborníčkou na Slovensku i v zahraničí, ako dokazujú početné
pozvania na prednášky aj citácie jej prác. Je členkou spoločnej odborovej komisie pre
obhajoby doktorandských dizertačných prác a členka habilitačných komisií v študijnom
odbore ošetrovateľstvo. Významné je jej pôsobenie ako recenzentky publikácií vydaných na
Slovensku aj v zahraničí. Má bohaté skúsenosti aj ako oponent záverečných prác všetkých
stupňov štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo.
Doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD. riešila 2 klinické štúdie a 2 štúdie z oblasti
vzdelávania.

ZÁVER A ZHODNOTENIE INAUGURAČNÉHO SPISU
Na základe predložených dokumentov uchádzačky hodnotím kandidátku kladne. doc.
PhDr. Monika Jankechová, PhD. je významným, aktívnym odborníkom v odbore
ošetrovateľstvo, čo potvrdila vo svojej pedagogickej, prednáškovej a publikačnej činnosti. Jej
aktivity obohacujú úroveň poznania v odbore ošetrovateľstvo.
doc. PhDr. Monika
Jankechová, PhD. spĺňa všetky kritériá potrebné na vymenovanie za profesora vo vednom
odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo.
doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD. svojou aktívnou pedagogickou a vedecko-výskumnou
prácou prispieva k rozvoju odboru. Spĺňa kritériá VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave na
inauguračné konanie. Je uznávanou odborníčkou v odbore ošetrovateľstvo.
Na základe uvedených skutočností odporúčam v inauguračnom konaní pokračovať,
inauguračnej komisii i Vedeckej rade VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave schváliť návrh na
vymenovanie za profesora doc. PhDr. Moniku Jankechovú, PhD. v odbore 7.4.1
ošetrovateľstvo
Na základe uvedených skutočností odporúčam inauguračnej komisii i Vedeckej
rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave schváliť
návrh na vymenovanie za profesora doc. PhDr. Moniku Jankechovú, PhD. vo vednom
odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo.
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