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Oponentský posudok inauguračných kritérií 

 

Predkladateľ: doc. PhDr. Anna MURGOVÁ, PhD. 

V oboru habilitačního řízení a inauguračního řízení ošetřovatelství,  

ve kterém předkladatel inauguruje 
 

Akademický rok: 2021/2022 

Oponent: prof. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph.D. 

 

Kandidátka předložila všechny materiály požadované Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005, i materiály 

v souladu s kritérii VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislavě. Předložené inaugurační materiály 

poskytují potřebný přehled o pedagogické, vědecko-výzkumné a odborné činnosti doc. PhDr. 

Anny Murgové, PhD. Na základě těchto dokladů předkládám následující stanovisko. 

 

Pedagogická činnost 

doc. PhDr. Anna Murgová, PhD. získala vědecko-pedagogický titul docent v oboru 

ošetřovatelství v roce 2016 na VŠZaSP sv. Alžbety, n. o. v Bratislavě. Své odborné znalosti 

uplatňovala a uplatňuje v předmětech Ošetřovatelství, Ošetřovatelství ve zdraví při práci, 

Ošetřovatelské techniky, Ošetřovatelská péče a paliativní péče, Ošetřovatelství v pediatrii, 

Multikulturní ošetřovatelství, Management lidských zdrojů, Bezpečnost zdravotní péče, 

Transkultura ošetřovatelství, Diplomový seminář, Etika v ošetřovatelství, Komunikace 

v ošetřovatelství. 

Její pedagogická činnost trvá od akademického roku 2010, kdy působila na FZaSP TU – 

Trnavská univerzita. Od roku 2013 má kontinuální pedagogickou činnost v oboru 

Ošetřovatelství na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislavě, pracoviště Michalovce, Prešov, Košice, 

Spišská Nová Ves, Rožňava. 

 

Vědecká škola 

doc. PhDr. Anna Murgová, PhD. je školitelkou dvou doktorandů. Jeden doktorand úspěšně 

ukončil studium.  Jeden doktorand po absolvování dizertační zkoušky. 

 

Publikační činnost a ohlasy 

doc. PhDr. Anna Murgová, PhD. je autorkou nebo spoluautorkou 129 vědeckých a odborných 

prací, z toho: 

- 3 monografie (kapitoly v monografiích) - spoluautorka; (1 zahraniční, 2 domácí) 

- 2 vysokoškolské učebnice – spoluautorka; (1 zahraniční, 1 domácí) 

- 1 vysokoškolské skripta – autorka; 

 

 



- 62 vědeckých výstupů  kategorie A v časopisech indexovaných (WOS, Scopus, ERIH 

plus), z toho jako první autorka 2, 19 za posledních 5 let; 

- 29 zahraniční publikace jako autor (spoluautor); 

- 55 publikací jako první autor. 

Na publikované práce má 103 ohlasů, z toho 62 registrovaných v databázi WOS, Scopus, 

Medline, ERIH plus (42 zahraniční a 20 domácí). Citace v zahraničních publikacích v počtu 

42, v domácích 20. 

 

Přednášková činnost a účast na vědeckých konferencích 

Uchazečka dokumentuje svou odbornost aktivní účastí na 64 vědeckých konferencích, z toho 

30 pozvaných. Zúčastnila se také 12 přednášek v zahraničí, z toho 11 pozvaných. 

doc. PhDr. Anna Murgová, PhD. se zapojila i do odborných přednášek (vyžádaných); v SR 1, 

v zahraničí 6. Vedla sekce na mezinárodních konferencích a působila jako členka 

organizačního výboru na mezinárodních vědeckých setkáních. 

 

Vědecký výzkum 

Jmenovaná působila jako řešitel a spoluřešitel 5 výzkumných úloh, z toho 1 jako hlavní řešitel, 

4 jako spoluřešitel. 

 

Přínos pro vědu 

doc. PhDr. Anna Murgová, PhD. je členkou Akademického senátu VŠZaSP sv. Alžbety, n. o., 

Bratislava a členkou SKSaPA. 

Dlouhodobě působí jako předsedkyně nebo člen komise pro bakalářský, magisterský stupeň 

studijního programu a pro rigorózní zkoušky. Podílí se na organizaci vědeckých konferencí 

s mezinárodní účastí a působí ve vědeckém výboru jak v zahraničí, tak i v SR, kde vede 

odborné sekce.  

Spolupodílí se na organizování studentských konferencí. Spolu se studenty organizuje 

dobrovolnické akce pro seniory, osoby bez přístřeší, ve zdravotnických zařízeních a činnostech 

humanitární pomoci.  

Pravidelně se podílí na přípravě učebních materiálů, evaluačních materiálů, recenzí VŠ učebnic, 

monografií a sborníků. 

 

Zhodnocení 

Na základě předložených dokumentů hodnotím kandidáta kladně. doc. PhDr. Anna Murgová, 

PhD. je odborníkem v oboru ošetřovatelství, což potvrzuje ve své pedagogické, přednáškové 

a publikační činnosti. Její aktivity obohacují úroveň poznání v oboru ošetřovatelství. 

doc. PhDr. Anna Murgová, PhD. splňuje všechna kritéria potřebná ke jmenování za profesorku 

ve vědním oboru 7.4.1 Ošetrovateĺstvo. 

Známe ji jako přátelského člověka s vysokým lidským kreditem, s ochotou vždy řešit odborné 

problémy komplexně do hloubky. 

 

Na základě uvedených skutečností doporučuji inaugurační komisi i Vědecké radě Vysokej 

školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave schválit návrh na jmenování 

za profesorku doc. PhDr. Annu Murgovou, PhD., v oboru habilitačního řízení a 

inauguračního řízení ošetřovatelství.  

 

 

Skalica, 20. 5. 2022                        prof. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph.D. 


