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OPONENTSKÝ POSUDOK 

 

 

k inauguračnému konaniu  doc. RNDr. Gertrúdy Mikolášovej, PhD. 

v odbore 7.4.2. Verejné zdravotníctvo 

 

 

Posudok som vypracoval na základe menovania za oponenta po rozhodnutí Vedeckej 

rady VŠZaSP sv. Alžbety po podrobnom a dôslednom preštudovaní predložených 

inauguračných materiálov doc. RNDr. Gertrúdy Mikolášovej, PhD. 

 

Menovaná pôsobí ako vysokoškolský pedagóg od roku 2011 na VŠZaSP sv. Alžbety, 

Bratislava. Vedeckú hodnosť PhD. v odbore verejné  zdravotníctvo a taktiež pedagogický titul  

docent v odbore verejné zdravotníctvo získala  na VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava v rokoch 

2011, resp. 2017. 

 

Vedecká aktivita kandidátky na inauguráciu spĺňa a v mnohých ukazovateľoch prekračuje 

požadované kritériá. Kandidátka je autorkou/spoluautorkou 1 monografie, 3 vysokoškolských 

učebníc a  131 publikácií, z toho: 

• prvý autor v 23 publikáciách, 

• 37 výstupov v časopisoch  indexovaných vo WoS alebo Scopus, (23 výstupov 

zahraničných  a 14 výstupov  domácich), z nich v 5 prácach ako prvý autor,  

• autor alebo spoluautor v 102 zahraničných publikáciách. 

Publikované práce boli 80 x citované, z toho je 25 citácií registrovaných v zahraničných 

databázach Web of  Science alebo SCOPUS. 

 

Kandidátka bola/je školiteľom niekoľkých doktorandov, vypracovala desiatky 

oponentských posudkov bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Bola 

projektovým manažérom 2 vedecko-výskumných projektov. Dokladovala aktívnu účasť 

minimálne na 64 vedeckých podujatiach (53 pozvaných podujatí, účasť na 10 zahraničných 

podujatiach a 5 pozvaných prednášok v zahraničí). 
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Záverečné stanovisko 

 

Prehľad odbornej kvalifikácie, pedagogickej a vedeckej aktivity jednoznačne dokladujú 

skutočnosť, že 

 

doc. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD. je významnou vedeckou osobnosťou uznávanou 

doma aj v zahraničí. Pracovné nasadenie, vedecké výsledky, vysoký etický a morálny 

profil menovanej sú zárukou úspešného pôsobenia v odbore Verejné zdravotníctvo 

a preto jej inauguráciu na Profesora v tomto odbore odporúčam. 

 

 

 

 

17.2.2020                                                            prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. 

              Fakulta zdravotníctva SZU 

                       Banská Bystrica  


