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Oponentský posudok doc. PhDr. Ľubici Libovej , PhD. za profesorku
Vážený pán rektor, predseda VR
Podrobne som si preštudoval Imauguračný spis pani docentky PhDr.Ľubici Libovej,
PhD. Menovaná v jednotlivých scientometrických ukazovateľoch spĺňa kritériá FZaSP VŠ
ZaP sv. Alžbety v Bratislave na inauguračné konanie v odbore Ošetrovateľstvo.
Pani doc. Libová má 1 vedeckú monografiu a taktiež 1 kapitolu vo vedeckej
monografii. Okrem toho má 1 vysokoškolskú učebnicu Ošetrovateľský proces v chirurgii,
vydanú v zahraničnom vydavateľstve a 1 vysokoškolskú učebnicu s názvom Ošetrovateľstvo
v chirurgii v domácom vydavateľstve.
V inauguračnom spise uvádza 2 vedecké práce v zahraničných karentovaných
časopisoch a 2 vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch. V domácich
nekarentovaných časopisoch má 5 vedeckých prác.
9 vedeckých prác prác v zahraničných časopisoch, ktoré sú registrované v databázach
Web of Science alebo Scopus a 5 vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science alebo Scopus.
Vedecké práce v zahraničných i domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch
predkladá celkovo 13 príspevkov.
Publikované pozvané príspevky v zahraničných a domácich vedeckých konferenciách
má 14 príspevkov.
Uvádza 1 skrptá a učebné texty s názvom Ošetrovateľské diagnózy vo vybraných
chirurgických odboroch, 3 abstrakty z domácich konferencií a 1 poster zo zahraničnej
konferencie. Okrem toho kopu ďalsích príspevkov.
Práce doc. PhDr. Ľubici Libovej , PhD. Boli citované celkovo 54x.
Prevažná časť jej vedeckej práce sa zaoberá starostlivosťou o osoby s problematikou
zameranou na oblasti chirurgie, ktoré sú aktuálne veľmi často diskutované v súčasnej dobe.
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Je členkou riešiteľských tímov v troch projektoch.
1. Projekt č. 1/0461/19 VEGA
2. Projekt č. 1/0505/18 VEGA
3. Projekt č. 048UKF-4/2018 KEGA
Školila 3 dizertačné práce a 41 diplomových prác
Záver
V inauguračnom spise je uvedená vedecká a vedecko-pedagogická činnosť podrobne.
Doc. PhDr. Ľubica Libová, PhD. Dokázala vysokú erudíciu ako aj vlastnú vedeckú
tvorbu. Prepojenie vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti v predloženom
inauguračnom spise odpovedá požiadavkám kladeným na uchádzača v rámci
inauguračného konania na Vysokej škole zdravotníctve a sociálnej práce sv. Alžbety,
n.o. v Bratislave. Pani doc. PhDr. Ľubica Libová, PhD. má vynikajúce manažérske
schopnosti a t.č. je predsedkyňou akademického senátu Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Ladislava v Nových Zámkoch.
Na základe uvedených skutočností navrhujem inauguračnej komisii ako aj Vedeckej
rade VŠZaSP sv. Alžbety schváliť návrh na vymenovanie za profesora doc. PhDr.
Ľubicu Libovú, PhD. v odbore habilitačného

konania

a inauguračného konania

ošetrovateľstvo.

S pozdravom
V Nových Zámkoch 25.1.2022
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