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Aktuálnosť zvolenej témy  

Inkontinencia moču predstavuje závažný zdravotný, sociálny a ekonomický problém tak u 

jednotlivca ako aj v spoločnosti. V súvislosti s výskumom v oblasti ošetrovateľskej diagnostiky 

a starostlivosti o pacienta s inkontinenciou moču sa čoraz viac zdôrazňuje význam 

validačných štúdií. Z daného aspektu možno výber témy považovať za aktuálny a významný 

nie len pre odbor ošetrovateľstvo.  

 

Cieľ a metodika spracovania dát 

Za nosný cieľ práce si autor stanovil „vytvoriť ucelený kompaktný text s tematikou inkontinencie 

moču“ z ošetrovateľského aspektu, vo vzťahu k vekovým obdobiam jednotlivca, a to od 

detského až po seniorsky vek.  

Práca je súhrnom autorových spoluautorských vedecko-odborných publikácií k danej téme. 

Text práce je spracovaný na 125 stranách a je členený do štyroch kapitol, ktoré sú radené 

v logickej nadväznosti, čím  vytvárajú konzistentný celok. V každej kapitole autor na základe 

syntézy prehľadu vybraných vlastných publikovaných vedecko-odborných prác, vhodných 

pre potreby kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s inkontinenciou moču a pre 

podporu objektivizácie príslušných definujúcich riešení a ošetrovateľských postupov, 

sumarizoval a uviedol dôležité charakteristiky, fakty, štatistiky a súčasný stav problému 

riešenia inkontinencie v  ošetrovateľskej praxi. Zistenia zahrnul do záverov a odporúčaní pre 

ošetrovateľskú  prax.  



  

Každá kapitola je ukončená zoznamom relevantných bibliografických zdrojov k predmetným 

témam. Kapitoly majú jednotnú štrukturálnou formu. 

Autor práce zvolil vhodný prístup a metódy k spracovaniu danej témy. Možno konštatovať, 

že autor v práci navrhnutými metódami smeroval k dosiahnutiu stanovených cieľov, nakoľko 

predložil ucelenú monotematickú publikáciu. 

Poňatie a spracovanie témy, stanovenie vlastného prístupu zodpovedá východiskám a možno 

ho pokladať za úspešný. 

V odporúčaniach pre prax sa autor dotkol oblastí starostlivosti najmä o seniora s 

inkontinenciou moču a jeho rodiny, ktoré by bolo vhodné riešiť koncepčne.  

V práci sa vyskytujú formálne a štylistické nezrovnalosti čo ale neznižuje odbornú úroveň 

práce. 

 

Nové poznatky vyplývajúce z práce a prínos pre rozvoj odboru 

Habilitačná práca obsahuje poznatky a vlastné stanoviská autora k riešeným ošetrovateľským 

problémom, z čoho možno konštatovať prepojenosť autora s praxou. Práca predstavuje ďalšie 

prínosné odborné rozpracovanie uvedenej problematiky, pričom reflektuje aktuálny vývoj 

v domácom kontexte a obsahuje viaceré podnety pre ošetrovateľskú prax a výskum a nie je 

zanedbateľná ani  spolupráca s odborníkmi z odboru psychológie, fyzioterapie či sociálnej 

práce. 

Prácu vnímame ako prínosnú pre samotný odbor ošetrovateľstvo, najmä v možnosti 

implementácie podporných a preventívnych opatrení významných pre kvalitu života 

každého pacienta s inkontinenciou. 

 

Otázky k obhajobe 

Odporúčania pre prax sú viac orientované na seniorov.  

 

Pri obhajobe práce prosím autora o vyjadrenie, v čom sú úskalia alebo problémy v rámci 

poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti deťom a ženám s inkontinenciou?  

Kde vidí autor možnosti smerovania ošetrovateľstva v rámci starostlivosti o pacientov 

s inkontinenciou? 

 

 

 



  

Záver 

Predložená habilitačná práca spĺňa stanovené kritéria kladené pre daný druh práce.  

 

Autor svojou celkovou pedagogickou činnosťou, vedecko-výskumnou  a prednáškovou 

činnosťou  a tiež publikačnou aktivitou prispel k rozvoju odboru Ošetrovateľstvo. V plnom 

rozsahu spĺňa požadované kritériá pre habilitačné konanie Vysokej školy zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. v Bratislave. 

 

Odporúčam habilitačnú prácu prijať a po úspešnom obhájení navrhujem udeliť  

PhDr. Mgr. Jozefovi Babečkovi, PhD.  

vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania ošetrovateľstvo. 

 

 

 

V Ružomberku 6.11.2022                                  doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 


