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OPONENTSKÝ POSUDOK 
 

k obhajobe habilitačnej práce  
 

  

Názov habilitačnej práce:  Pandémia diabetes mellitus a obezity  

  

Autor habilitačnej práce: MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.  

  

Meno oponenta: prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD.  

 

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: Verejné zdravotníctvo 
.....................................................................................................................................................  
 
Touto cestou vyhlasujem, že ako oponent habilitačnej  práce, nie som voči autorovi kvalifikačnej práce v 
konflikte záujmov, ktorý by akýmkoľvek spôsobom zasahoval do môjho rozhodovania alebo ovplyvňoval moje 
povinnosti spojené s výkonom oponenta  práce. 

 
 

 

Aktuálnosť témy: 

Predložená habilitačná práca MUDr. Ľubomíry Fábryovej, PhD. je z pohľadu verejného 

zdravotníctva vhodne zvolená a vysoko aktuálna. Diabetes mellitus je celosvetovo 

narastajúcim problémom. Rastúca prevalencia a starnutie populácie prispievajú k nárastu 

chronických DM, čo podmieňuje zvýšenú morbiditu a mortalitu diabetikov. Obezita je 

v súčasnosti považovaná za globálnu epidémiu s rozsiahlymi zdravotnými a socio-

ekonomickými dôsledkami, ktorá si vyžaduje komplexný preventívny, diagnostický, 

terapeutický a dlhodobo monitorovaný postup zameraný na konkrétneho jedinca. 

Obezita/diabezita je spájaná najmä s rozvojom aterosklerózou podmienených 

kardiovaskulárnych ochorení, vrátane koronárnej artériovej choroby, periférneho artériového 

ochorenia, cievnych mozgových príhod, fibrilácie predsiení 

 

Cieľ práce: 

Cieľom habilitačnej práce bolo zdokumentovať aktuálny stav riešenia problematiky 

uvedených ochorení a ich možných komplikácií. Autorka  v súbore svojich publikovaných 

vedeckých prác a článkov komplexne popisuje epidemiológiu, rizikové faktory, patogenézu, 

diagnostiku a modernú liečbu DM a obezity. Je aj autorkou vypracovania hlavných prístupov, 

predpisov a odporúčaní komplexného manažmentu pacienta s diabezitou, ktorá začína byť 

obrovským problémom nielen zdravotným, ale aj sociálnym a ekonomickým. 

 

Metóda spracovania: 

Habilitačná práca je predložená na 329 stranách ako rozsiahly a podrobný súhrn 

najvýznamnejších publikovaných prác autorky /autorka aj spoluautorka/ týkajúcich sa danej 
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problematiky za posledné obdobie. Publikované práce sú aktuálne, publikované väčšinou 

v domácich odborných časopisoch a zborníkoch; časť prác je publikovaná v recenzovaných 

a impaktovaných zahraničných časopisoch. Je spoluautorkou 2 monografií. 

 

Prínos pre ďalší rozvoj vedy a verejného zdravotníctva: 

Habilitačná práca má vysokú výpovednú hodnotu, je nesporným prínosom v ďalšom rozvoji 

verejného zdravotníctva v danej problematike. Autorke odporúčam pokračovať v ďalšom 

publikačnom a vedecko-výskumnom úsilí.  

 

Pripomienka: 

Pripomienku mám k formálnej úprave habilitačnej práce, v práci mi chýba krátky úvodný 

text, ktorý by zosumarizoval a prepojil jednotlivé publikácie autorky.   

 

Otázka: 

1. Ako by ste v súčasnosti hodnotili riešenie problematiky pacientov s DM a obezitou 

v ambulanciách na Slovensku? Je podľa Vás venovaná pacientom dostatočná 

starostlivosť? Kde vidíte medzery, čo je prípadne potrebné zmeniť ?  

  

Záverečné zhodnotenie: 

Dá sa konštatovať, že autorka  sa v riešenej problematike dokázala veľmi dobre orientovať. 

Prácu hodnotím pozitívne, odráža autorkinu osobnú zanietenosť, vedeckú vyspelosť i 

praktické skúsenosti. Autorka napísaním práce preukázala schopnosť spracovať zvolenú 

problematiku, spôsobilosť osvojovať si nové poznatky vedy a praxe a schopnosť samostatne 

vedecky a tvorivo pracovať. 

Predložená habilitačná práca spĺňa požadované kritéria pre tento typ práce. Doporučujem 

prácu MUDr. Ľubomíry Fábryovej, PhD.  prijať k obhajobe pre udelenie akademického titulu 

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Verejné zdravotníctvo.  

 

 

V Bratislave 5.7.2022                                                  prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD. 

                                                                                                          oponent 

 

 

 

 


