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Zhodnotenie výberu témy  

Autorka v predkladanej habilitačnej práci sa zamerala na aktuálny a dynamicky sa 

rozvíjajúci, v súčasnej zdravotníckej praxi  riešený problém  kvalitnej a bezpečnej starostlivosti 

na psychiatrických pracoviskách. Predstavila stratégiu modelu Safewards, ktorý môže byť  

kľúčovým prvkom pri poskytovaní kvalitnej a bezpečnej starostlivosti o pacientov s 

duševnými ochoreniami. Práca má kompilačný charakter a je vypracovaná empirickou 

metódou teoretických analýz dostupných odborných a vedeckých zdrojov 

najmä zahraničných autorov a doplnená o odborné vedomosti autorky z praxe 

v psychiatrickom ošetrovateľstve.  

 

Spracovanie práce 

Práca je koncipovaná do piatich kapitol v kontinuálnej nadväznosti, pomocou ktorých 

autorka vytvorila analytico-sytetickú bázu riešenia danej problematiky. Členenie práce je 

prehľadné a logické. 

V prvej kapitole autorka pre prehľadnejšie vnímanie kontextu problematiky 

bezpečnosti na psychiatrických pracoviskách konceptualizovala kľúčové pojmy ako „násilie 

a agresia“ a analyzovala rizikové faktory pre vznik agresívneho správania z pohľadu 

viacerých odborníkov. 

Otázke bezpečnosti prostredia a riadeniu klinických rizík autorka venovala druhú 

kapitolu. Kde na základe zozbieraných relevantných údajov predstavila päť úrovní 

bezpečného prostredia so zameraním na prevenciu rizík s následnou aplikáciou 

a postupnosťou jednotlivých preventívnych krokov na psychiatrických pracoviskách.  



Podstatný prínos práce tvorí tretia a štvrtá kapitola kde autorka vychádzajúc zo 

záverov viacerých štúdií predstavila „Model Safewards“ v ktorom je identifikovaných 6 

originálnych domén z pohľadu príčin vzniku, kľúčových spúšťačov a modifikátorov pri 

ovplyvňovaní vzniku konfliktu a kontroly. V rámci modelu autorka analyzovala 10 

intervencií, v ktorých opercionalizovala východiská, popis nástroja a rolu sestry.  

Piata kapitola poukazuje na súčasný stav riešenej problematiky podľa záverov 

renomovaných autorov, ktoré by mohli slúžiť ako námet na ďalšie skúmanie problematiky v 

kontexte slovenského zdravotníctva. 

 

Celkové zhodnotenie práce 

Autorka preukázala orientáciu v zvolenej problematike. Po obsahovej a odbornej 

stránke spracovala prácu na dobrej úrovni. Práca predstavuje ďalšie prínosné odborné 

rozpracovanie uvedenej problematiky, pričom reflektuje aj aktuálny vývoj v  kontexte 

slovenského zdravotníctva, tvorí podnetný materiál potrebný tak pre rozvoj ošetrovateľskej 

teórie i praxe v oblasti psychiatrického ošetrovateľstva a ponúka viaceré námety na diskusiu. 

 

V práci sa vyskytujú drobné nepresnosti po formálnej stránke, čo ale neznižuje kvalitu 

textu.   

 

 

Záver 

Habilitačná práca kandidátky  Mgr. Martiny Dubovcovej, PhD., MPH,  je spracovaná 

na dobrej úrovni a odporúčam ju  k obhajobe  a po úspešnej obhajobe navrhujem  jej udeliť 

vedecko-pedagogický titul „docent“ v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania ošetrovateľstvo.  

 

 

 

V Ružomberku 30.8.2021   doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. 


