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Aktuálnost tématu: 

Předložená práce poukazuje na vysoce aktuální a významné globální problémy v oblasti 

humanitárního ošetřovatelství s propojením na aktivity VŠZ a SP sv. Alžbety. 

Tyto staronové problémy – konflikty, násilí, chudoba, migrace, hlad a katastrofy jsou jedny 

z nejaktuálnějších a intenzivně diskutovaných globálních témat  ošetřovatelství, zvláště pak 

humanitárního ošetřovatelství. 

Autorka v předložené práci poukazuje na některé globální problémy, které výrazně ovlivňují 

zdraví migrujících lidí. Prostřednictvím vlastních zkušeností s ošetřováním populace třetího 

světa a humanitární pomoci během masové migrace spojené s vojenskými konflikty se snaží 

poskytnout reálný pohled na úlohu a důležitost humanitárního ošetřovateĺství. Práce obsahuje 

aktuální poznatky, odborné články, studie a zkušenosti z humanitárního prostředí utečenců 

a migrantů přicházejících do Evropy, stejně  jako ošetřovatelské potřeby vojenských utečenců 

z Ukrajiny. 

Z těchto důvodů považuji habilitační práci za mimořádně aktuální. 

 

Cíle práce a jejich splnění: 

Cílem práce je poukázat na význam humanitárního ošetrovatelství v současném světě, na 

nutnost rozvíjení vědomostí, zručností a schopností u odborníků v ošetřovatelství, které jsou 

potřebné k dosažení vize připravenosti na řešení katastrof. Konstatuji, že autorka cíle práce 

splnila. Danou problematiku zpracovala tak, jak je uvedena v úvodu práce, na požadované 

úrovni. 

 

Zvolená metoda zpracování: 

Předložená práce je souhrnným dílem autorčiných odborných článků a aktuálních poznatků, 

doplněná odborným textem, případovými studiemi a aktuálním kvantitatívnym zmapovaním 

ošetrovateľských potrieb utečenců a migrantů  ve sledovaných oblastech. 

 

 

 

 



Formální zpracování: 

Habilitační práce v rozsahu 171 stran je členěna do čtyř částí. V první části s názvem 

„Katastrofy a současné humanitární prostředí“ přináší globální pohled na danou 

ošetřovatelskou problematiku. V dalších částech autorka práce přináší pohled na realitu 

uspokojování humanitárních a ošetřovatelských potřeb utečenců a migrantů a na profesionální 

mandát humanitárního ošetřovatelství. 

Seznam použité literatury tvoří adekvátní položky, které jsou obzvláště ze světového 

písemnictví a jsou aktuální. Jejich množství a výběr svědčí o autorčině orientaci v dané 

problematice. Po formální stránce práce splňuje požadavky kladené na tento druh práce. Text 

má logickou strukturu. 

 

Přínos práce pro další rozvoj: 

Významným fenoménem, který stojí před zdravotnictvím i před ošetřovatelstvím samotným, je 

globalizace. Ta provází všechny negativní problémy s ní spojené, ať už narůstající migrace 

obyvatel, degradace životního prostředí, demografické změny, posun ke konzumnímu způsobu 

života, ale hlavně katastrofy zasahující rozsáhlé kontinentální oblasti. 

Autorka se snaží poskytovat reálný pohled na prezentované téma i vlastními poznatky 

z působení v klinické praxi na úseku humanitárního ošetřovatelství na Slovensku i v zahraničí. 

V doporučeních pro praxi navrhuje konkrétní postupy, které ukazují směr odborníkům v oblasti 

humanitárního ošetřovatelsví při zvládání tohoto náročného úkolu. Práce je nesporným 

přínosem pro další rozvoj ošetřovatelství. Může sloužit zdravotníkům, zvláště pak nelékařským 

pracovníkům, protože přináší nové pohledy a poznatky na danou problematiku. 

 

Závěrečné hodnocení: 

Předložená habilitační práce Mgr. Bc. Marie Jackulikové, PhD. se věnuje vysoce aktuální 

a náročné problematice. Téma je zvoleno vhodně z hlediska vážnosti problému. Autorka 

prokázala schopnost samostatně vědecky a tvořivě pracovat. 

Předložená práce splňuje kritéria kladené na habilitační práci a po komplexním zhodnocení 

práce doporučuji, aby habilitační práce Mgr. Bc. Márie Jackulíkové, PhD. sloužila ve smyslu 

platných předpisů jako podklad pro přiznání vědecko-pedagogického titulu docent v oboru 

Ošetřovatelství. 

 

Celkové hodnocení práce A, 100 b. 
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