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Touto cestou vyhlasujem, že ako oponent habilitačnej  práce, nie som voči autorovi kvalifikačnej práce v 

konflikte záujmov
1
, ktorý by akýmkoľvek spôsobom zasahoval do môjho rozhodovania alebo ovplyvňoval moje 

povinnosti spojené s výkonom oponenta  práce. 

 
 

Habilitačná práca má 155 číslovaných strán s prílohami, je rozdelená do siedmich  kapitol. Je 

vypracovaná v súlade s ustanoveniami platnej Vyhlášky Ministerstva školstva SR.  

 

Aktuálnosť zvolenej témy: 

Habilitačná práca je spracovaná  ako prierez výskumu autorky v problematike hygieny 

rúk v kontexte recenzovaných publikovaných vedeckých prác in extenso. Infekcie asociované 

so zdravotnickou starostlivosťou predstavujú v súčasnosti závažný verejno-zdravotnícky 

problém v zmysle ohrozenia zdravia a bezpečnosti pacientov po celom svete. Okrem 

medicínskych komplikácií sú ekonomické aspekty veľmi dôležité.  

 

Autorka charakterizuje súčasný stav problematiky, compliance hygieny rúk v klinickej 

praxi , multimodální a behaviorálne stratégie pre hygienu rúk a aspekty „self assesment“  a 

postoje v hygiene rúk ako implikáciu do vzdelávania.  Protokol originality podľa CRZP  je 

23,82 (citácia vlastnej práce)  práca je originálna. 

 

 

Ciele prieskumu a metódy práce: 

 Hlavným cieľom práce  bolo  analyzovať, syntetizovať a identifikovať zásadné 

problémy vo vzdelávaní hygieny rúk u študentov zdravotníckych profesií s priamou 

implikáciou do klinickej praxe s dôrazom na prevenciu nemocničních nákaz a bezpečnú 

klinickú prax. Okrem hlavných cieľov si autorka stanovila 4 vedľajšie ciele. Ovplyvňovať 

compliance zdravotníckych pracovníkov v hygiene rúk, vytvoriť pedagogicko-edukačné 

východiská pre zlepšenie efektívnosti univerzitného vzdelávania v hygiene rúk u študentov 

kľúčových zdravotníckych profesií, zaviesť prístup self assessment do vzdelávacieho procesu 

a praxe a vytvoriť inovatívny edukačný modul/koncept hygieny rúk pre zlepšenie kvality 

vzdelávania a implementovať nové behaviorálne vzdelávacie stratégie  a moderné vyučovacie 

metódy do vzdelávania v nelekárskych študijných programech a všeobecného lekárstva.  

 

Výsledky habilitačnej práce a prínos nových poznatkov 

 

 Všetky súbory ako je metodika a výsledky štatistického hodnotenia sú súčasťou 

priložených publikovaných prác.  Veľmi podnetná a zaujímavá je práca publikovaná v Journal 



of Clinical Nursing z roku 2019. Chybné sebahodnotenie „self assessment“ v oblasti hygieny 

rúk so zaujímavým vyhodnotením pokladám za významnú publikáciu. Autorke sa podarilo 

odhaliť výskyt rizikových faktorov na klinických ošetrovateľských jednotkách  na základe 

kontroly výkonu dezinfekcie rúk a sterilizácie. Spolu s oddelením nemocničnej hygieny UNM 

vytvorili smernicu pre dodržiavanie hygieny rúk v UNM. Vytvorili pedagogicko-edukačné 

východiská pre zlepšenie efektívnosti vzdelávania v hygiene rúk u študentov kľúčových 

profesií. Do vzdelávacieho procesu a klinickej praxe zaviedli ako významnú stratégiu 

v hygiene rúk „self assessment“. Vytvorili inovatívny edukačný modul hygieny rúk.  

 

Záver:  
Po celkovom zhodnotení habilitačnej práce môžem konštatovať, že PhDr. Mgr. 

Simona Kelčíková, PhD.  vypracovala prácu  zodpovedne na veľmi dobrej odbornej úrovni. 

Práca aj  po formálnej stránke nemá nedostatky. Autorka sa dokázala  dobre orientovať v  

literárnom prehľade.  Výsledky práce sú vhodným podkladom pre ďalšie výskumy na 

zefektívnenie pregraduálního vzdelávania   v hygiene rúk.     

Na základe skutočností uvedených v tomto posudku môžem konštatovať, že 

predložená habilitačná práca  PhDr. Mgr. Simony Kelčíkovej, PhD. spĺňa všetky kritéria, 

ktoré sú kladené na tento typ práce, a preto odporúčam predloženú prácu prijať k obhajobe. 

Na základe jej úspešného priebehu odporúčam komisii aby slúžila ako podklad pre 

priznanie vedecko-pedagogickej  hodnosti docent v odbore  verejné zdravotníctvo.  
 

 

 

V Nitre, dňa  14. januára 2022 

                                                                                                Prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. 

                                                                                                                  Oponent 


