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 Téma habilitačnej práce PhDr. Mgr. Simony Kelčíkovej, PhD. je prvotne daná jej  

odbornosťou a pracoviskom. Je prínosná a jej spracovanie je orginálne. Hygiena rúk  (HR) 

predstavuje  základnú a najjednoduchšiu preventívnu intervenciu, ktorá môže významne  

minimalizovať  výskyt nemocničných infekcií. Dlhodobé edukačné intervencie  zvyšujú  mieru  

akceptácie  smerníc HR a vedú k adherencii  s odporúčaniami  hygieny rúk.  

 

 Cieľom habilitačnej práce je rozšírenie vedomostí  o problematike HR vo výchovno - 

vzdelávacom programe. V práci predstavuje  aktuálnu úroveň  kognitívnych a behaviorálnych  

spôsobilostí študentov  zdravotníckych odborov ako aj zdravotníckych  pracovníkov  v hygiene 

rúk  v priebehu 10 rokov.  Zaoberá sa  efektivitou vzdelávania, analýzou kurikulárnych 

dokumentov  s dôrazom na hygienu rúk   v ťažiskových predmetoch,  ďalších predmetoch 

a medzipredmetových vzťahoch, možnosťami ovplyvňovania compliance  zdravotníkov 

v hygiene rúk,  možnosťami a efektom zavádzania „self assesment“ vzdelávacej stratégie. Na 

základe výsledkov komplexného výskumu problematiky vytvára inovatívny  edukačný modul  

hygieny rúk, v ktorom sú implementované  nové behaviorálne, vzdelávacie stratégie a moderné  

vyučovacie metódy (e-learning, Virtuálny pacient). Zistené poznatky sú podkladom na 

presadzovanie  zmien v pregraduálnom vzdelávaní  s dôrazom na riziko šírenia 

nozokomiálnych nákaz v klinickej praxi.   

Vedecké poznatky  z tejto oblasti sú vítané, pretože len pri poznaní všetkých faktorov 

vplývajúcich na kvalitu hygieny rúk  je možné prijímať cielené preventívne opatrenia. Hygiena 

rúk je dominantný faktor pre prevenciu nozokomiálnych nákaz a bezpečnosť pacienta.  

  



  Habilitačná práca  je predkladaná ako teoretická časť  a súboru publikovaných prác.  

 Teoretická časť pozostáva z 23 strán zjednocujúceho textu, kde hodnotí súčasný stav 

problematiky, popisuje  historické  medzníky v progresii hygieny rúk ako preventívneho 

nástroja v boji s infekčnými ochoreniami, zaoberá sa  compliance  hygieny rúk v klinickej praxi,   

multimodálnymi a behaviorálnymi stratégiami, aspektami  self assesment  a formuluje 

implikácie  do vzdelávania.  

 Vlastná práca pozostávajúca zo súboru publikovaných prác  zostavených do štyroch  

oblastí:  

1. ovplyvňovanie „compliance“ zdravotníckych pracovníkov v hygiene rúk s dôrazom na 

prevenciu nemocničných  nákaz v klinickej praxi, 

2. vytváranie pedagogicko-edukačných východísk pre zlepšenie efektívnosti univerzitného 

vzdelávania v hygiene rúk, 

3. zavádzanie prístupu “self assesment“ ako významnej vzdelávacej stratégie v hygiene rúk, 

4. vytváranie inovatívneho edukačného modulu hygieny rúk pre zlepšenie kvality 

univerzitného  vzdelávania. 

 

Každá z uvedených oblastí je  členená na  podoblasti, v ktorých autorka v skratke predstavuje 

danú problematiku, obohatenú o svoje komentáre aktuálneho stavu.  Ciele výskumu a výsledky 

sú následne prezentované v doložených publikáciách. 

Na konci predloženej dizertačnej práce je zaradený  záver, súpis literatúry použitej  k úvodu 

a komentárom. Záver obsahuje súhrn poznatkov  výskumu  a implikácie.   

 Autorka v danej oblasti publikovala podľa Web of Science , SCOPUS 17 príspevkov 

s 67 ohlasmi v SCI bez autocitácie. Hirschov index podľa WOS – 5.   

Ciele výskumu: rozšíriť vedomostí  o problematike HR vo výchovno - vzdelávacom 

programe, analyzovať aktuálnu úroveň  kognitívnych a behaviorálnych  spôsobilostí študentov 

a kurikulárnych dokumentov, implementovať prvky „compliance“ a „self assesmentu“ 

a vytvoriť inovatívny edukačný modulu hygieny rúk pre zlepšenie kvality univerzitného  

vzdelávania, boli splnené. 

 



 Autorka vo svojom výskume zmapovala  problém  hygieny rúk vo výchovno – 

vzdelávacích aktivitách,  úroveň „self assesment“ a postojov k dodržiavaniu  HR 

vo výskumnom výberovom súbore z pohľadu efektivity  vzdelávania.  pre intervenciu v danej 

oblasti pripravila inovatívne vzdelávacie moduly. V závere predloženej kompilačnej práce 

formulovala implikácie  výskumu .  

 Prácu hodnotím ako prínosnú pre vzdelávanie študentov  pregraduálneho vzdelávania, 

ktorí sa  pripravujú  na prácu v zdravotníctve. Pani doktorka je významnou osobnosťou v oblasti 

vzdelávania  v lekárskych aj nelekárskych odboroch vrátane  verejného zdravotníctva. Jej práce  

v problematike hygieny rúk sú významným prínosom pre zvýšenie bezpečnosti pacienta na 

Slovensku.  

Otázky: 

 Vytvorili ste inovatívne modely pre študentov. Zisťovali ste spätnú väzbu na ich 

používanie? 

 

Záver:  Habilitačná práca PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD. spĺňa odborno-vedecké 

a pedagogické požiadavky  kladené na vysokoškolského učiteľa. Odporúčam, aby bola 

habilitačná práca prijatá  ako podklad k obhajobe a ďalšiemu habilitačnému pokračovaniu 

cestou  Vedeckej rady  Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského  v 

odbore 7.4.2 Verejné zdravotníctvo. 

 

 

 

V Trenčíne 22.12.2021   prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH 

 

 

 

   


