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Pripomienky k habilitačnej práci: (školiteľ nekladie otázky)
Vyjadrenie k originalite práce - percentuálne vyhodnotenie zhody v CRZP: 38,75%
Vysoká zhoda je spôsobená tým, že práca je súhrnom autorkiných spoluautorských vedeckých publikácií avšak autorka vytvorila prácu v súlade s princípmi
akademickej etiky a nedopustil sa akademického podvodu.
1.Aktuálnosť témy.
Predkladaná práca sa zaoberá vybranými globálneho témami verejného zdravotníctva a medicíny katastrof s prepojením na aktivity VŠZaSP sv. Alžbety. Tieto
staronové problémy – konflikty, násilie, chudoba, hlad, migrácia, klimatické zmeny a katastrofy sú celosvetovo najaktuálnejšími a intenzívne diskutovanými
globálnymi témami verejného zdravotníctva.
2.Ciele práce a ich splnenie.
Cieľom práce je prispieť k informovanosti o globálnom verejnom zdraví a medicíny katastrof hlavne z pohľadu aktivít Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce
svätej Alžbety.
3.Zvolená metóda spracovania.
Práca je súhrnom autorkiných spoluautorských vedeckých publikácií k danej téme.
4.Výsledok habilitačnej práce – aké nové poznatky prináša.
Autorka poukázala na hlavné globálne problémy, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu života ľudí. Uviedla dôležité charakteristiky, fakty, štatistiky a súčasný stav
problému násilia vo svete, chudoby, klimatických zmien, migrácie a katastrof. Autorka prostredníctvom vybraných spoluautorských publikácií sa zamerala na riešenie
niektorých globálnych problémov verejného zdravotníctva prostredníctvom aktivít Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
5.Prínos pre ďalší rozvoj vedy a verejného zdravotníctva.
Prínos práce autorky je predovšetkým výskum migrácie a zdravia migrantov a ich názory na vzájomný dialóg s kresťanmi. Napriek množstvu domácich problémov na
Slovensku z pohľadu verejného zdravotníctva je potrebné venovať maximálnu pozornosť globálnym problémom verejného zdravotníctva a prispievať k ich riešeniu u
nás i vo svete.
6.Záverečné zhodnotenie
Predložená habilitačná práca RNDr. Milice Páleníkovej, PhD. sa zaoberá vysoko aktuálnou avšak náročnou problematikou. Téma je volená vhodne z hľadiska
vážnosti problému. Autorka preukázal schopnosť samostatne vedecky pracovať.
Predložená práca spĺňa kritériá kladené na habilitačnú prácu a odporúčam ctenej komisii, aby habilitačná práca RNDr. Milice Páleníkovej, PhD. slúžila v zmysle
platných predpisov ako podklad pre priznanie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore 7.4.2 Verejné zdravotníctvo.
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