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Pripomienky k habilitačnej práci: (školiteľ nekladie otázky) 

Predkladaná habilitačná práca súhrnom spoluautorskej publikačnej a výskumnej činnosti autorky k danej problematike. 

Autorka spracovala vybrané témy globálneho verejného zdravotníctva a medicíny katastrof s prepojením na aktivity VŠZaSP 

sv. Alžbety. Realizované boli tak humanitárne a rozvojové aktivity, ako aj vedeckovýskumná činnosť, ktorou informuje 

odbornú i laickú verejnosť o globálnych témach. Práca sa venuje vysoko aktuálnej a významnej problematiky pre odbore 

verejné zdravotníctvo ako aj prepojenie na sociálnu prácu. 

Prácu tvorí súbor publikovaných vedeckých prác. Kapitoly sú rozdelené podľa globálnych tém. Jednotlivé problematiky sa 

prelínajú a vzájomne súvisia - konflikty majú za následok chudobu, hlad, migráciu. Autorka charakterizuje jednotlivé krajiny, 

jasne popisuje situáciu v danej krajine, aktuálne konflikty, či chudobu, hlad i klimatické zmeny daného regiónu. 

Dôsledkami ozbrojených konfliktov je nielen zabíjanie, rozvrat ekonomiky, životného prostredia, potláčanie ľudských práv, 

ale celkové prejavy deštrukcie a zlyhania ľudského rozumu, ľudskosti. Vojny pripravili o domov obrovské množstvo ľudí. 

Veľké populácie utečencov sa presúvajú väčšinou do susedných krajín, kde nájdu síce relatívne bezpečie, ale bojujú s hladom 

a chudobou. 

Autorka uvádza, že sa nachádzame sa pred voľbou jednej z 2 možných ciest: jedna vedie k posilneniu svetovej 

spoluzodpovednosti, solidarity založenej na spravodlivosti a na napĺňaní pokoja a jednoty ľudskej rodiny; tá druhá 

uprednostňuje postoj sebestačnosti, nacionalizmu, protekcionizmu, individualizmu a izolácie. Globálna kríza súvisiaca s 

pandémiou ochorenia COVID-19 by mala slúžiť ako inšpirácia na prehodnotenie priorít. 

Predkladanou prácou autorka význame prispela k informovanosti o verejnom zdraví a medicíny katastrof. Autorka sa v 

svojich publikáciách zaoberá širokou problematikou verejného zdravotníctva prepojenou so sociálnou prácou, zameranou na 

dospelého i detského pacienta. Rozoberá problematiku marginalizovaných skupín, zaoberá sa infekciami bezdomovcov, 

utečencov , rieši problematiku HIV infekcií, malárie, parazitóz, či TBC. V mnohých prácach rieši aj problematiku 

malnutrície, psychické ťažkosti, ale i prípravou a opatreniami humanitárnych pracovníkov pred vycestovaním do „ tretích 

krajín“. 

Významná paleta prác je zameraná aj na liečbu ochorení, najnovšie antibiotiká, podpornú liečbu a rozoberá aj najnovšie 

možnosti liečby proti SARS- Cov2. 

Práca je písaná v slovenskom jazyku, zoznam prác je na 253 stranách, publikácie aj v anglickom jazyku, autorka má 

významný podiel citácií. 

Zoznam použitej literatúry tvoria adekvátne položky, ktoré sú hlavne zo svetového písomníctva a sú veľmi aktuálne. Ich 

množstvo a výber svedčí o autorkinej orientácii v danej problematike. 

 

Otázka: 

1/ Stretli ste sa počas Vašich aktivít v krajinách v nízkou ekonomickou úrovňou s odmietaním pomocí? Ak, áno v ktorej 

oblasti to bolo? 

 

Záverom konštatujem, že predložená habilitačná práca je výsledkom zanietenej práce teoreticky aj prakticky erudovaného 

pracovníka v oblasti verejného zdravotníctva. Prácu hodnotím stupňom A. 

Práca je nesporným prínosom pre ďalší rozvoji verejného zdravotníctva, môže slúžiť ako výučbový materiál pre zdravotníkov 

i nelekárske odbory, ktorí plánujú pracovať v „ treťom svete“, pretože prináša najnovšie poznatky / dotýka sa aj problematiky 

COVID-19/ 

Predložená habilitačná práca Mgr. RNDr Milici Páleníkovej, PhD zodpovedá odborným aj formálnym požiadavkám na 

rigoróznu prácu v odbore 7.4.2 Verejné zdravotníctvo a preto odporúčam komisií, aby slúžila ako podklad pre priznanie 

vedecko-pedagogickej hodnosti v danom odbore. 
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