
 

  

 

 

 

Oponentský posudok habilitačnej práce  

PhDr. PaedDr. JUDr. Jaroslavy Drgovej, PhD., MHA, MPH 

 

 

„VYBRANÉ SOCIÁLNO-PRÁVNE OTÁZKY  

PANDEMICKEJ ODPOVEDE“ 
 

 

PhDr. PaedDr. JUDr. Jaroslava Drgová, PhD., MHA, MPH predložila habilitačnú prácu 

– monografiu - na tému: „Vybrané sociálno-právne otázky pandemickej odpovede“ 

 

 Práca obsahuje 131 strán textu, členeného na kapitoly: 

1. Úvod: strany 3 až 5, 

2. Mimoriadna situácia, právo a manažment verejného zdravia: strany 6 až 20, 

3. Prístupy riešenia pandémie v SR a ČR: strany 21 až 71, 

4. Sociálna a právna rovina vo vybraných štátoch Európy počas pandémie: strany 72 

až 92, 

5. Vyšehradská štvorka počas pandémie: strany 73 až 117, 

6. Na stranách 118 až 131 sú uvedené:  resumé, zoznam grafov, tabuliek, obrázkov 

a ilustrácií, skratiek a symbolov a zoznam použitej literatúry. 

 

Voľba témy je vhodná a nanajvýš aktuálna – akékoľvek pandémie sú  a budú stále 

diskutovaným  problémom verejného zdravotníctva vzhľadom  k ovplyvneniu  morbidity a 

mortality  našich  pacientov, pričom zanedbateľné nie sú ani ekonomické, sociálne a právne  

dopady tejto oblasti verejného života.  

 



Monografia je logicky členená, jednotlivé kapitoly na seba plynule nadväzujú. Prehľadne 

sú definované základné pojmy danej problematiky, poučná je komparácia s manažmentom 

v susedných a iných krajinách Európy. Mimoriadne situácie akéhokoľvek charakteru – 

demografické, prírodné či klimatické, vyžadujú pripravenosť aj po stránke legislatívnej, ktorá 

je častokrát nedostatočná alebo zastaralá. Súčasná pandémia „preverila“ pripravenosť 

a pružnosť všetkých zložiek fungovania spoločnosti, pričom si dovolím tvrdiť, ako je aj 

konštatované v danej publikácii, nezlyhal len manažment zdravotný – pružne sa prispôsoboval 

rýchlo sa meniacim podmienkam a častokrát s nadľudským vypätím krízovú situáciu zvládal. 

Zneužitie krízových situácií niektorých politikov na dosiahnutie ich cieľov je trestuhodné. Ale 

ako je uvedené v závere tejto monografie: „Všetko závisí na človeku...“ 

 

Použitá literatúra je početná a recentná, citovaných je 140 prác našich a zahraničných 

autorov. 

 

Záverom konštatujem, že habilitačná práca PhDr. PaedDr. JUDr. Jaroslavy Drgovej, 

PhD., MHA, MPH po všetkých stránkach spĺňa tak  požiadavky dané zákonnými normami 

a vyhláškami, ako aj všeobecné požiadavky na vedecko-výskumné projekty v oblasti 

sociálnej práce a zdravotníctva.  

Odporúčam preto, aby jej bol po úspešnom habilitačnom konaní udelený titul docent 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania - sociálna práca. 

   

 

V Banskej Bystrici 29.6.2022                                        prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. 

                                                                                            Fakulta zdravotníctva                          

                                                                                                 Banská Bystrica 

 


