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13.  NÁVRH INAUGURAČNEJ KOMISIE NA VYMENOVANIE 

 

 

doc. PaedDr. Mgr. Eva Zacharová, Ph.D. 

za profesora v odbore 7.4.1 Ošetrovateľstvo 

 

 

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČKE 

Meno a priezvisko, tituly: doc. PaedDr. Mgr. Eva Zacharová, Ph.D. 

Rok a miesto narodenia: 1955, Bílovec, Česká republika 

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 

2009: doc. v odbore ošetrovateľstvo, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 

2004: Ph.D. – Zdravotne sociálna fakulta, Ostravská univerzita v Ostrave 

1987: PaedDr. –  Pedagogická fakulta, Olomouc  

1981: Mgr. –  Pedagogická fakulta, Hradec Králové  

 

Ďalšie vzdelávanie 

1995: učiteľstvo pre SZŠ, Pedagogická fakulta, Olomouc  

 

Priebeh zamestnaní 

1974 – 1986: zdravotná sestra, OÚNZ, Nový Jičín 

1990 – 2013: stredoškolská učiteľka odborných predmetov, SZŠ, od 2006 Mendelova stredná 

škola, Nový Jičín 

1998 – trvá: vysokoškolská učiteľka, Zdravotne sociálna fakulta, od 2005 Fakulta 

zdravotníckych štúdií a od 2010 Lekárska fakulta Ostravská univerzita, Ostrava 

2011 – trvá: vysokoškolská učiteľka, docentka na VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 

2013 – 2014: vysokoškolská učiteľka, Ústav ošetrovateľstva, Slezská univerzita v Opave 

 

B. INAUGURAČNÁ PREDNÁŠKA 

Téma inauguračnej prednášky: Význam zdravotnické psychologie v ošetřovatelství 

Dátum zverejnenia prednášky: 12. 10. 2018, denník KORZÁR 

Dátum a miesto jej konania: 26. 10. 2018, VŠZSP sv. Alžbety, Nám. l. mája č. 1 v Bratislave 
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C. ZLOŽENIE INAUGURAČNEJ KOMISIE A OPONENTI 

Predseda komisie :  prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

Členovia:             prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. (SZU Bratislava) 

          prof. PhDr. Vlasta Závodná, PhD. (SZU Bratislava) 

    prof. MUDr. Miloš Velemínský, DrSc. (JČZ České Budějovice, ČR)   

 

Oponenti:               prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

Dr. h. c. prof. PhDr. Danka Farkašová, CSc. (SZU Bratislava) 

prof. Dr. József Betlehem, Ph.D. (University of Pecs Egeszsegtudomanyi  Kar 

– Faculty of Health Sciences, MR)   

                               prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. (KU Ružomberok ) - náhradník 

 

D. STANOVISKO INAUGURAČNEJ KOMISIE 

Inauguračná komisia na svojom zasadnutí dňa 19. 2. 2019 preskúmala inauguračný spis doc. 

PaedDr.  Mgr. Eva Zacharovej, Ph.D. a posúdila úroveň a kvalitu prednesenej inauguračnej 

prednášky. 

 

1. Pedagogická činnosť (pracovisko/predmety) 

VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, Ústav Dr. P. Blahu, Skalica: komunikácia v ošetrovateľstve, 

etika v ošetrovateľstve, manažment v ošetrovateľstve II., Pedagogika v ošetrovateľstve, 

ošetrovateľstva v pediatrii psychoterapeutické postupy, zdravotnícke psychológie, všeobecná a 

vývojová psychológia, manažérska komunikácia, etika v sociálnej práci, klinická prax, súvislá 

odborná prax. 

Ostravská univerzita v Ostrave, Zdravotne sociálna fakulta, Fakulta zdravotníckych štúdií, 

Lekárska fakulta: ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľstvo 1, ošetrovateľstva 2, 

ošetrovateľstvo teórie 1, ošetrovateľstvo teória 2, špeciálne ošetrovateľstva, všeobecná 

psychológia, vývojová psychológia, zdravotnícka psychológia 1, zdravotnícka psychológia 2, 

základy psychológie, základy psychológie a edukácie v klinickej praxi, psychosociálne 

hodnotenie v ergoterapii, psychológia a psychopatológia 1, psychológia 1, špeciálna 

pedagogika 1, všeobecná a klinická psychológia, psychológia a psychopatológia 2, psychológia 

2, špeciálna pedagogika 2, psychológia v rehabilitácii, všeobecná a zdravotnícka psychológia, 

psychologické aspekty v starostlivosti o pacienta. 

Slezská univerzita, FVP, Opava: potreby človeka a ošetrovateľský proces, edukačná činnosť 
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sestry, komunikácia v zdravotníctve 1, komunikácia v zdravotníctve 2, všeobecná a vývojová 

psychológia, zdravotnícka psychológia. 

Mendelova stredná škola, Nový Jičín: ošetrovateľstvo, psychológia. 

Celkový prehľad výstupov pedagogickej činnosti je uvedený v tabuľke inauguračného spisu.  

 

2. Vedecká škola 

V rámci vedeckej školy vychovala 2 doktorandky. Viedla 88 bakalárskych prác a 9 

magisterských prác. Oponovala 66 bakalárskych, 19 magisterských a 2 rigorózne práce na 

Slovensku a v Česku. 

 

3. Vedecko-výskumná činnosť 

Vedecko-výskumná práca doc. PaedDr.  Mgr. Eva Zacharovej, Ph.D. je zameraná najmä na: 

 oblasť uplatňovania etických princípov v ošetrovateľstve 

 vývojovú a špeciálnu psychológiu a tiež na  

 problematiku komunikácie v ošetrovateľskej praxi a  

 psychologický prístup zdravotníckych pracovníkov k pacientom. 

 

Inaugurantka je spoluriešiteľkou 23 vedeckých projektov a grantov z toho v jednom ako hlavná 

riešiteľka. Recenzovala 55 publikácií a bola oponentkou 3 doktorandských prác. 

Je členkou spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác v 

študijnom odbore ošetrovateľstvo. Je tiež členkou redakčných rád v dvoch odborných 

časopisoch pre ošetrovateľstvo. 

 

4. Prednášková činnosť 

Uchádzačka má rozsiahlu prednáškovú činnosť, 262 na konferenciách z toho v zahraniční 42, 

vedenie sekcií na 5 medzinárodných konferenciách.  14 krát bola členkou vedeckého výboru 

medzinárodných vedeckých podujatí. Mala 16 pozvaných prednášok v zahraniční a 50 

domácich prednášok. 

 

5. Publikačná aktivita 

Inaugurantka je autorkou alebo spoluautorkou 270 prác, z toho: 

• 11 výstupov kategórie A (registrovaných vo Web of Science a v SCOPUS)  

• 6 z toho vedeckých prác s impact factorom viac ako 1,5 
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• 4 zahraničných monografií a 

• 44 zahraničných publikácií v odbore ošetrovateľstvo. 

Má 140 citačných ohlasov, z toho je 14 indexových citácií SCI: (WOS = 5, SCOPUS = 9). 

Prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD., MHA vo svojom posudku veľmi vhodne poukázala, že 

niektoré publikácie majú identický názov. Preto inauguračná komisia svedomito preverila celý 

inauguračný spis a zistila, že všetky publikácie sú správne uvádzané ale pri niektorých ide 

obsahovo o reprinty. Preto na zaistenie čo najvyššej kvality inauguračného spisu schválila 

uznať pre vymenúvacie konanie len originálne t.z. prvé uverejnené príspevky. Inaugurantka i 

napriek tejto redukcii z 366 na 270 publikácii spĺňa a vysoko prekračuje publikačné kritériá. 

6. Prínos pre vedu 

Doc. PaedDr. Mgr. Eva Zacharová, Ph.D. sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti 

systematicky orientuje na oblasť uplatňovania etických princípov v ošetrovateľstve, vývojovú 

a špeciálnu psychológiu a tiež na problematiku komunikácie v ošetrovateľskej praxi a 

psychologický prístup zdravotníckych pracovníkov k pacientom. 

E. HODNOTENIE INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY  

Doc. PaedDr. Mgr. Eva Zacharová, Ph.D. dňa 26. 10. 2018 na Vedeckej rade VŠZaSP sv. 

Alžbety predniesla inauguračnú prednášku s názvom „Význam zdravotnické psychologie v 

ošetřovatelství“. Prednáška sa uskutočnila v súlade s § 4 ods. 9 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. 

z., v znení neskorších zmien, o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. Uchádzačka vo svojej inauguračnej 

prednáške veľmi erudovane predstavila tématiku, ktorá patrí do oblasti záujmu rozvoja vedného 

odboru ošetrovateľstvo. Jasne vymedzila obsah a rozsah zdravotníckej psychológie, ktorý je 

aplikovanýcm odborom psychológie s interdiscipinárnym charakterom. Vhodne poukázala i na 

dejiny zdravotníckej psychológie, ktoré sú históriou psychologického prístupu k pacientovi a 

zahrnutím ľudskej subjektivity do ošetrovateľského procesu. Uchádzačka presvedčivo 

objasnila teoretické východiská a tiež praktické aplikácie zdravotníckej psychológie v odbore 

ošetrovateľstvo. Inaugurantka svojou prednáškou preukázala excelentne svoje pedagogické 

schopnosti v celej šírke odboru ošetrovateľstvo a to na príklade profesijnej prípravy v 

ošetrovateľstve s dôrazom na komunikáciu s pacientami. 

F. ZÁVER 

Doc. PaedDr. Mgr. Eva Zacharová, Ph.D. svojou pedagogickou a vedeckovýskumnou prácou 

prispela k rozvoju odboru Ošetrovateľstvo. Menovaná v plnom rozsahu spĺňa kritériá pre 

inauguráciu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Svojim doterajším 
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príkladným systematickým profesionálnym snažením a i inaguračnou prednáškou preukázala 

pedagogické majstrovstvo v celej šírke odboru ošetrovateľstvo.  

Na základe uvedených skutočností komisia odporúča Vedeckej rade VŠZaSP sv. Alžbety udeliť 

doc. PaedDr. Mgr. Eve Zacharovej, Ph.D. titul profesorka v odbore Ošetrovateľstvo. 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

Výsledok hlasovania komisie pre inauguračné konanie: 

za:  3  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

------------------------------------------------------------------- 

 

V Bratislave, dňa 19. 2. 2019 

 

 

Predseda komisie:  prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD.  prítomný 

Členovia:            prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.  prítomný 

         prof. PhDr. Vlasta Závodná, PhD. prítomná 

   prof. MUDr. Miloš Velemínský, DrSc.  ospravedlnený 

   

 


