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Habilitant PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH predložil, v súlade s vyhláškou MŠ SR 

č.6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov, habilitačnú prácu ako 

súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom. 

Téma práce „vplyv vertebrogénnych ochorení v lokalite cervikálnej chrbtice na tinitus“ je v 

súčastnosti vysoko aktuálna a široko pertraktovaná nielen v odborných kruhoch zdravotníkov 

a výskumníkov, ale aj v laickej verejnosti, medzi pacientmi v rôznom vekovom rozmedzí čo 

dokazujú aj internetové portály zamerané na informovanosť pacientov (napr. Slovenský 

pacient, Životné bolesti...). Tinitus, podmienený funkčnou dysbalanciou alebo ochoreniami v 

oblasti krčnej chrbtice, sa stáva častým problémom v ORL, neurologických a rehabilitačných 

ambulanciách. 

Habilitačná práca je predložená v rozsahu 161 strán vrátane zoznamu použitej literatúry, z 

toho súbor publikovaných vedeckých prác tvorí 72 strán, doplnená o súčasný stav 

problematiky na 46 stranách a o diskusiu na 6 stranách v úvode a v závere práce. V úvode 

práce autor uvádza ciele práce: 

1. Poukázanie na súčasné možnosti liečby tinnitu vo svete s multidisciplinárnym pohľadom. 

2. Sumarizácia teoretických poznatkov k liečbe tinnitu. 

3. Identifikovať existujúce možnosti ovplyvnenia tinnitu preventívnymi opatreniami voči 

nadmernému hluku. 

4. Analyzovať vplyv rizikových faktorov na výskyt recidív tinnitu a ochorení cervikálnej 

chrbtice. 

5. Poukázať na význam multidisciplinárnej spolupráce pri terapii pacientov s tinnitom. 

 



Vo vzťahu k názvu habilitačnej práce „Vplyv vertebrogénnych ochorení v lokalite cervikálnej 

chrbtice na tinitus“ považujem formuláciu cieľov práce za veľmi širokú vzhľadom k jej 

spracovaniu. 

Formálnu konštrukciu práce tvorí 9 kapitol, ktoré sú prehľadne oddelené. V prvých 2 

tematických celkoch: Rehabilitačné ošetrovateľstvo a vertebrogénne ochorenia, autor uvádza 

teoretické východiská spracovanej problematiky. Rozsiahla časť práce, dve kapitoly popisuje 

súčasný stav problematiky tinnitu a kvalitu života pacienta. Mimoriadne oceňujem popis 

neinvazíneho spôsobu liečby tinnitu s uvedením prístrojových zariadení, fyzioterapie a 

využitia edukácie a nácviku „školy chrbta“, čo je súčasťou rehabilitačného ošetrovateľstva. 

Jadro práce pozostáva z 5 deskriptívnych, časovo heterogénnych príspevkov z 

medzinárodných vedeckých konferencií a odborných časopisov, s následným komentárom k 

príslušnej publikácii. Komentáre v habilitačnej práci prispeli ku kvalite práce a 

dokumentovali sa analytické schopnosti habilitanta. Prezentované články reflektujú dobu, v 

ktorej boli písané aj z pohľadu súčasného poznania. V kapitole Diskusia autor habilitačnej 

práce využil priestor na prezentovanie vlastnej odbornej erudície uvádzaním prevažne 

autocitácií , mohol viac využiť priestor na porovnávanie vlastných zistení a skúseností s 

inými, prevažne zahraničnými autormi. V závere práce sú komentované pomerne všeobecné 

komentáre, ktoré iba čiastočne korešpondujú s cieľmi práce formulovanými v úvode práce. 

Vzhľadom k vyššie uvedenému odporúčam aby autor komentoval a zhodnotil splnenie 

stanovených cieľov práce formulovaných v úvode. 

Záver 

Predložená habilitačná práca aj napriek vzneseným pripomienkam dosahuje úroveň 

požadovanú pre tento druh písomnej práce. Autor prejavil vysokú mieru orientácie sa vo 

vybranej problematike, ako aj schopnosť identifikácie a formulácie problému. 

Vzhľadom k uvedenému, odporúčam habilitačnú prácu PhDr. Viliama Knapa, PhD., MHA, 

MPH k ďalšiemu habilitačnému konaniu a po jej úspešnej obhajobe odporúčam udeliť 

vedecko pedagogický titul docent pre študijný odbor Ošetrovateľstvo. 

 

v Bratislave 24. 9. 2019  

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD. 

Podpis 

 


