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Oponentský posudok
na vymenúvanie profesorov
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania
Ošetrovateľstvo
Predkladateľ: doc. PhDr. Anna Murgová, PhD., mim. prof.
Oponent: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., MBA
Kandidátka předložila všechny materiály požadované Vyhláškou MŠ SR č. 246/2019 Z.z.,
i materiály v souladu s kritérii VŠZaSP sv. Alžbety, n. o. v Bratislavě. Předložené inaugurační
materiály poskytují potřebný přehled o pedagogické, vědecko-výzkumné a odborné činnosti
doc. PhDr. Anny Murgové, PhD., mim. prof. Na základě těchto dokladů předkládám následující
stanovisko:
Pedagogická činnost
doc. PhDr. Anna Murgová, PhD., mim. prof. získala vědecko-pedagogický titul docent v oboru
Ošetřovatel´stvo v roce 2016 na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava. V letech 2010-2013
působila na FZaSP Trnavské univerzity v Trnavě. Od roku 2010 působí jako pedagog na
VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava, pracoviská: Michalovce, Prešov, Košice, Spišská Nová
Ves, Rožňava. Zajišťuje předměty: Ošetrovateľstvo, Ošetrovateľstvo v zdraví pri práci,
Ošetrovateľské techniky, Ošetrovateľská starostlivosť v paliatívnej starostlivosti,
Ošetrovateľstvo v pediatrii, Multikultúrne ošetrovateľstvo, Manažment ľudských zdrojov,
Bezpečnosť zdravotnej starostlivosti, Transkultúrne ošetrovateľstvo, Diplomový seminár, Etika
v ošetrovateľstve, Komunikácia v ošetrovateľstve.
Vědecká škola
1 úspešne vyškolený doktorand (PhDr. Nemčíková Miroslava, PhD. – 2021) a 1 doktorand po
absolvovaní dizertačnej skúšky (PhDr. Jana Šulcová-2021).
Publikační činnost a ohlasy
doc. PhDr. Anna Murgová, PhD, mim. prof. je autorem nebo spoluautorem 129 vědeckých
a odborných prací, z toho:
- 3 monografie – spoluautor;

-

2 vysokoškolské učebnice (1 zahraniční, 1 domácí) – spoluautor;
1 vysokoškolské skripta – autor;

Celkový počet citacií (bez autocitácií): 103, z toho indexové citácie SCI: 62 (42 zahraničné, 20
domáce), v zahraničných časopisoch/monografiách: 3, v domácich časopisoch: 38.
Přednášková činnost
Uchazečka dokumentuje svou odbornost aktivní účastí na 67 vědeckých konferencích, z toho
dokládá 22 vyžádaných přednášek doma a 5 v zahraničí.
Dále dokládá spoluúčasť na organizácii vedeckých konferencií s medzinárodnou účasťou,
členka vědeckých výbor konferencií, účasť v predsedníctve konferencií v zahraničí.

Vědecký výzkum
Jmenovaná působila jako hlavní řešitelka 1 vědecko-výzkumného projektu a spoluřešitelka
4 výzkumných projektů.
Doc. PhDr. Anna Murgová, PhD., mim. prof. se podílela na recenzi zborníkov, recenzi
monografií a recenzi VŠ učebnice.
Současným předmětem jejího zájmu je především Bezpečnost a kvalita ve zdravotnických
zařízeních.
Zhodnocení
Na základě předložených dokumentů uchazeče hodnotím kandidátku kladně. doc. PhDr. Anna
Murgová, PhD., mim. prof. 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., mim. prof. splňuje všechna kritéria potřebná na vymenúvanie
profesorov v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Ošetrovateľstvo
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 profesora doc. PhDr. Annu Murgovou, PhD., mim. prof. v odbore habilitačného
konania a inauguračného konania Ošetrovateľstvo.
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