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Aktuálnosť zvolenej témy 

 Častý výskyt inkontinencie moču v populácii a závažnosť jej psychických 

a ekonomických dôsledkov výber témy je vhodný a nepochybne veľmi aktuálny. 

Cieľ a spracovanie práce 

Cieľom práce bolo vytvoriť ucelený kompaktný text s tematikou inkontinencie 

moču. Autor sa s uvedeným cieľom vysporiadal tak, že zhrnul svoje práce 

a práce spoluautorov  do formy monotematického diela, v ktorom jednotlivé 

časti dokumentoval príslušnými odbornými publikáciami z odborných periodík 

doma a v zahraniční. 

Práca má rozsah 128 strán textu, delí sa  4 časti:  

1. VALIDÁCIA INKONTINENCIE MOČU A DETSKÝ VEK 

 2. PREDIKTORY INKONTINECIE MOČU V DOSPELOSTI 

3. VPLYV VYBRANÝCH TYPOV OCHORENÍ NA INKONTINENCIU MOČU 

 4 VYBRANÉ ŠPECIFICKÉ METÓDY A TERAPIA INKONTINENCIE MOČU 

Obsah a členenie jednotlivých kapitol je spracovaný primerane podľa charakteru 

témy, jednotlivé časti sú vyvážené,  majú logickú štruktúru a sú doplnené 

priliehavým komentárom. Každá kapitola obsahuje dostatočné množstvo 

literárnych prameňov od domácich a zahraničných autorov.  

Spracovanie práce je štandardné, prehľadné a dobre dokumentované 24 

tabuľkami a 7 obrázkami. 

Splnenie cieľov habilitačnej práce 

Stanovené ciele práce autor naplnil po formálnej, obsahovej, odbornej ako aj 

dokumentačnej stránke. Prácu považujem za mimoriadne hodnotné 

monotematické dielo, ktoré dokumentuje schopnosť autora dlhodobo, koncepčne 

a odborne pracovať na téme za širokej spolupráce s viacerými spoluautormi. 



Prínos práce pre odbor:  

Prínosom práce je presné pomenovanie problémov, ktoré súvisia 

s inkontinenciou moču na úrovni seniora, sestry a rodiny s návrhmi odporúčaní 

pre klinickú prax v ošetrovateľstve. Základom je edukácia na všetkých 

uvedených úrovniach s dostatočným personálnych a materiálno- technickým 

zabezpečením.  

Záver 

Predložená habilitačná práca PhDr. Jozefa Babečku, PhD. spĺňa požadované 

kritéria kladené na tento druh práce a preto si dovoľujem odporučiť ctenej 

Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v 

Bratislave prijať ju ako podklad pre habilitačné konanie a po jej úspešnom 

obhájení navrhujem PhDr. Jozefovi Babečkovi, PhD. udelenie vedecko-

pedagogického titulu „docent“ v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania ošetrovateľstvo. 

 

Otázky: 

Ktoré sú zásadné problémy pre aplikovateľnosť poznatkov u seniora 

s inkontinenciou moču  do ošetrovateľského procesu? 

 

Počet bodov 95 = hodnotenie A 
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