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Spectabilis, vážený pán profesor,  

 

 

ako odpoveď na Váš list z 3.6.2022 s menovaním za oponenta habilitačnej práce si Vám 

dovoľujem zaslať tento 

 

Oponentský posudok  

habilitačnej práce MUDr. Kataríny Klobučníkovej, Ph.D. (odbor habilitačného konania 

neurológia)  s názvom:  Spánok a epilepsia 

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

Habilitačná práca je predložená v slovenskom jazyku, vo forme komentovaného súboru 

vlastných vedeckých prác autorky.  Predložený habilitačný spis má 108 číslovaných strán, 

obsahuje úvod, následne súbor vlastných prác, záver, zoznam skratiek, zoznam použitej 

literatúry. Prvou časťou je úvod zameraný na základné informácie týkajúce sa vzťahu spánku 

a epilepsie, zahŕňa aj prehľad epileptických syndrómov viazaných na spánok, prehľad 

komorbidity epilepsie a primárnych porúch spánku a ďalšie súvisiace témy. Nasleduje 

komentovaný súbor štyroch publikovaných prác autorky, následne stručný záver a zoznamy – 

skratiek, grafických príloh a použitej literatúry.   

  

 

 



Formálna a štylistická úroveň:  

Práca je rozčlenená na 12 častí, pričom najrozsiahlejšie z nich – kapitoly 4, 7 a 8 sú ďalej 

členené na číslované podkapitoly, čo uľahčuje orientáciu v predkladanej práci. Text je 

prehľadný, doplnený je piatimi . Práca obsahuje minimálne množstvo drobných chýb 

neovplyvňujúcich zrozumiteľnosť práce. Spracovanie práce je na vynikajúcej úrovni.  

 

 

Vecná úroveň:  

Témou autorkinej habilitácie je problematika spánku a epilepsie, ku ktorej sama publikovala 

a prikladá štyri práce tematicky zamerané na nadmernú dennú spavosť, narkolepsiu, kvalitu 

spánku a otázky zmien spánku u pacientov s epilepsiou..  Výsledky autorkiných výskumných 

prác a ich publikácia v renomovaných časopisoch s  IF, potvrdzujú sústavnosť práce 

a erudíciu autorky v predmetnej oblasti.  

 

 

Otázky do diskusie: 

1. Venuje sa v reálnej epileptologickej praxi dostatočná pozornosť problematike spánku 

a epilepsie? Aký je názor autorky?  

2. Je enuréza častým príznakom nočného epileptického záchvatu? Respektíve prečo je 

menej častejšia ako pomočenie u záchvatu behom dňa?   

 

Záver: 

Habilitačná práca MUDr. Kataríny Klobučníkovej, Ph.D. „Spánok a epilepsia“ spĺňa 

požiadavky  kladené na habilitačnú prácu v odbore neurológia.  

 

So srdečným pozdravom,  

 

doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. 

I. neurologická klinika LF MU 

FN u sv. Anny v Brně  

Pekařská 53, 656 91 Brno 

e-mail: marek.balaz@fnusa.cz 


