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Aktuálnosť témy: Proces globalizácie prináša so sebou okrem pozitívnych dopadov, aj 

mnohé negatívne javy. Čoraz častejšie sme svedkami katastrof, vojnových konfliktov,  

dôsledkov teroristických útokov, chudoby, klimatických zmien a v súčasnosti veľmi aktuálne 

problémy spojené s celosvetovou migráciou.  

Preto výber témy hodnotím ako vysoko aktuálny.  

Ciele práce a ich splnenie:  

Cieľom predloženej práce je poukázať na vybrané témy globálneho verejného zdravotníctva a 

medicíny katastrof  s prepojením na aktivity VŠZaSP sv. Alžbety. Autorka po prehľadne 

rozpracovanom súčasnom stave skúmanej problematiky, predkladá analýzu publikovaných 

odborných prác, venovaných globálnemu zdravotníctvu s osobitným zameraním na násilie vo 

svete, chudobu, klimatické zmeny, migráciu, katastrofy a ich dopad na zdravie a životy ľudí. 

Konštatujem, že autorka splnila stanovené ciele habilitačnej práce. 

Zvolená metóda a spracovanie: Jadro práce tvorí 35 vybraných publikácií autorky,  

v ktorých je buď prvou autorkou, resp. spoluautorkou. Publikácie sú tematicky zamerané na 

dopad globalizácie na verejné zdravotníctvo Cieľom predložených publikácií je 

prostredníctvom výsledkov výskumov, kazuistík a empirických výsledkov, poskytnúť reálny 

pohľad na sociálne a zdravotnícke problémy a informovať o aktuálnych problémoch úzko 

súvisiacich so zvolenou témou.  

Zvolená metóda je pre dosiahnutie stanoveného cieľa habilitačnej práce vhodná a jej 

spracovanie je mimoriadne interesantné. 

Výsledok: Habilitačná práca je prehľadná, komplexne spracovaná na 253 stranách, vrátane 

vlastných publikácií kandidátky, prehľadu publikačnej činnosti a ohlasov. Autorka použila pri 



spracovaní prvej časti práce 110 aktuálnych, dostupných, domácich a zahraničných literárnych 

zdrojov. Preukázala na základe vlastných skúseností a skúseností spoluautorov v oblasti 

globálneho zdravia, svoj hlboký záujem o problematiku ale predovšetkým svoju aktívnu účasť 

na jej riešení. Dokázala vedecky prezentovať exaktne overené poznatky podložené 

kazuistikami a bohatými skúsenosťami, ktoré sú významné z hľadiska zdravia obyvateľstva. 

Prínos pre ďalší rozvoj vedy a verejného zdravotníctva: Veľkým prínosom pre rozvoj  

vedy sú hodnotné publikačné výstupy kandidátky, v ktorých je prvou autorkou, resp. 

spoluautorkou. Prostredníctvom výsledkov výskumov sa snaží poskytnúť reálny pohľad na 

sociálne a zdravotnícke problémy ľudí u nás i vo svete. Vlastné pôsobenie autorky a pôsobenie 

ostatných humanitárnych pracovníkov VŠZaSP svätej Alžbety pre verejné zdravotníctvo je 

naozajstným svetovým unikátom. Ich prínos prostredníctvom humanitárnej a rozvojovej 

pomoci prispieva k zlepšeniu kvality života mnohých ľudí, čo má mimoriadny a nedoceniteľný 

dopad na globálne verejné zdravie. 

Otázky na autora do obhajoby nemám 

Záverečné zhodnotenie:  

Práca je významným príspevkom pre odbor verejného zdravotníctva. 

Predložená habilitačná práca spĺňa požadované kritériá kladené na tento typ práce. Odporúčam 

prijať prácu k obhajobe pre udelenie akademického titulu „docent“ v odbore 7.4.2 Verejné 

zdravotníctvo. 
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