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OPONENTSKÝ POSUDOK HABILITAČNEJ PRÁCE 

 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

 

 

Odbor: 7.4.1 Ošetrovateľstvo 

Názov práce: Percepcia fyzických, psychosociálnych a spirituálych potrieb pacientov  

                        s onkologickým ochorením v kontexte ošetrovateľstva 

Autorka: PhDr. Mária Popovičová, PhD. 

 

 

Aktuálnosť zvolenej témy: 

Autorka predložila habilitačnú prácu podľa vyhlášky č. 6/2005 v znení č. 475/2012 Z. z. § 1, 

odsek 3, písmena c ako súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom zameraných 

na onkologické ochorenia a k tomu sa vzťahujúce ošetrovanie a ošetrovateľstvo. Habilitantka si 

veľmi vhodne zvolila tématika onkologického ošetrovateľstva, ktorá je vysoko aktuálna pre 

rozvoj odboru ošetrovateľstva. 

 

Posúdenie cieľa, štruktúry a obsahu habilitačnej práce: 

V úvode súbornej práce (s. 6-25) sú uvedené komentáre k jednotlivým, už v minulosti, 

publikovaných príspevkov. Predložená práca svojou štruktúrou zodpovedá cieľu práce 

poukázať na súčasný stav onkologického ošetrovateľstva. Práca je doložená teoretickými 

analýzami a tiež údajmi z vlastných empirických skúmaní.  

Práca je štruktúrovaná do štyroch kapitol, ktoré obsahovo na seba nadväzujú. V prvej kapitole v 

príspevkami s názvom „Primárna prevencia nádorových ochorení a jej význam v 

ošetrovateľstve“ a s príspevkom „Obezita ako onkogénny faktor“ sa autorka vhodne zaoberá 

prevenciou a faktormi prispievajúcimi k vzniku onkologických ochorení. Pre onkologické 

ošetrovateľstvo je obzvláť významné sa zaoberať potrebami onkologických pacientov a od 

toho odvodenými ošetrovateľskými aktivitami. Touto témou sa habilitanka zaoberá v v druhej 

kapitole, ktorá je zameraná na bio-psychosociálne a duchovné potreby pacientov. Celkom 

vhodne použila prakticky zjednodušené označenie ošetrovania symbolom „3P“, ktorý 

znamená: rešpektovať priania a potreby pacienta a tým vytvoriť priestor pre jeho vlastnú 

zodpovednosť. 
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Auroka popisuje vhodne kvalitu života onkologických pacientov v príspevku s názvom 

„Analýza prežívania a vnímania fyzických a psychických zmien u pacientov s chronickými a 

onkologickými chorobami v procese poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti“ (s. 93-100). 

Použitím štandardizovaného dotazníka kvality života WHOQOL-BREF zistila štatisticky 

významné rozdiely v prežívaní psychických zmien u onkologických a dialyzovaných 

pacientov, pričom psychické zmeny lepšie znášali onkologickí pacienti. 

V tretej kapitole je dobre rozpracovaná „Spolupráca sestry a sociálneho pracovníka s rodinou 

onkologického pacienta“. Táto tématika je obzvláť dôležitá pri ošetrovaní a podpore liečby 

chorého a zvládania náročných životných situácií všetkými členmi rodiny postihnutého.  

Ostatná štvrtá kapitola s názvom „Analýza etických aspektov komunikačného procesu medzi 

sestrou a onkologickým pacientom“ poukazuje na veľmi dôležitú oblasť onkologického 

ošetrovateľstva. I tento príspevok je vhodne doložený údajmi vlastného empirického 

skúmania. 

 

Prínos pre ďalší rozvoj odboru ošetrovateľstvo: 

Aurorka v rámci predloženej habilitačnej práci vhodne rozpracovala tématiku onkologického 

ošetrovateľstva. Práca je pre profesionálne ošetrovateľstvo na Slovensku ideovým 

obohatením a predstavuje veľmi dobrý odborný príspevok k riešeniu potrieb a kvality života 

onkologických pacientov a ich príbuzných z ošetrovateľského aspektu. 

 

Pripomienky k práci: 

1. Medzi názvom predkladanej práce na titulnej strane a názvami v abstraktoch je nesúlad.  

2. Všetky empirické skúmania v predloženom súbore prác majú kvantitatívny výskumný 

design. Práve v ošetrovateľstve a obzvlášť vo výskume kvality života by bola možná 

triangulácia výskumných metód. Aké kvalitatívne výskumné metódy zberu a vyhodnocovania 

empirických dát by boli k tomu vhodné? 

 

Záver: 

Odbornú úroveň habilitačnej práce hodnotím kladne a odporúčam ju ako úspešnú pre 

habilitačné konanie. 

 

                                                                                                   

Viedeň/Bratislava, 8. 12. 2019                                          prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. 


