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Oponentský posudok inauguračných kritérií 

 

Uchádzač: doc. PhDr. Mgr. Helena KADUČÁKOVÁ, PhD. 

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania  ošetrovateľstvo, 

v ktorom uchádzač inauguruje:  
 

Akademický rok: 2021/2022 

Oponent: prof. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph.D. 

 

Kandidátka předložila všechny materiály požadované Vyhláškou MŠ SR č. 246/2019 Z. z. 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o postupu získávania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, i materiály 

v souladu s kritérii VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislavě. Předložené inaugurační materiály 

poskytují potřebný přehled o pedagogické, vědecko-výzkumné a odborné činnosti doc. PhDr. 

Mgr. Heleny Kadučákové, PhD. Na základě těchto dokladů předkládám následující stanovisko. 

 

Pedagogická činnost 

doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. získala vědecko-pedagogický titul docent v oboru 

ošetřovatelství v roce 2008 na VŠZaSP sv. Alžbety, n. o. v Bratislavě. Své odborné znalosti 

uplatňovala a uplatňuje v předmětech Ošetřovatelství, Ošetřovatelský proces a potřeby, 

Pediatrické a neonatologické ošetřovatelství, Komunitní ošetřovatelství, Základy 

administrativy v ošetřovatelské péči, Ošetřovatelství založené na důkazech, Výzkum 

v ošetřovatelství. 

Její pedagogická činnost trvá od akademického roku 2003, kdy začala působit na Katolické 

univerzitě v Ružomberku v různých pracovních pozicích. Od roku 2005 do 2013 jako 

preoděkanka pro výchovu a vzdělávání, od 2013 do roku 2015 jako proděkanka pro akreditaci 

a kvalitu FZ KU, v letech 2016 až 2018 prorektorka pro vzdělávání KU v Ružobmerku. Od 

roku 2008 působí jako docent ve studijním programu ošetřovatelství. 

 

Vědecká škola 

Tři doktoranti úspěšně ukončili doktorandské studium, dva v roce 2014, jeden v roce 2017. 

 

Publikační činnost a ohlasy 

doc. PhDr. Mgr Helena Kadučáková, PhD. je autorkou nebo spoluautorkou 185 vědeckých 

a odborných prací, z toho: 

- 1 monografie – autor (domácí vydavatelství); 

- 4 kapitoly v monografiích – spoluautor (zahraniční vydavatelství); 

- 1 kapitola v monografii – spoluautor (domácí vydavatelství); 

- 6 vysokoškolských učebnic – spoluautor (domácí vydavatelství); 

- 7 skript a učebních textů – spoluautor (domácí vydavatelství); 

- 9 vědeckých prací – spoluautor (karentované zahraniční časopisy); 



- 6 vědeckých prací kategorie A – spoluautor (zahraniční časopisy – databáze WOS, 

Scopus); 

- 1 vědecká práce kategorie A – spoluautor (domácí časopisy – databáze WOS, Scopus); 

- 17 vědeckých prací – spoluautor (zahraniční recenzované vědecké sborníky 

a monografie); 

- 5 vědeckých prací – spoluautor (domácí recenzované vědecké sboníky a monografie); 

- 99 publikací jako první autor; 

- 16 publikací v indexovaných časopisech. 

Na publikované práce má 138 ohlasů, z toho indexované citace SCI 35 registrované v databázi 

WOS, Scopus, EBSCO. V zahraničních publikacích 35 a 68 v domácích publikacích 

(neregistrované v citační databázi WOS, Scopus). 

 

Přednášková činnost 

Uchazečka dokumentuje svou odbornou aktivní účast na 114 vědeckých konferencích. Z 60 

domácích přednášek bylo 22 pozvaných. Z 54  zahraničních bylo 35 přednášek pozvaných. 

 

Vědecký výzkum 

Jmenovaná působila jako řešitel a spoluřešitel 13 vědecko-výzkumných projektů a úloh, z toho 

1 jako hlavní řešitel. 

 

Přínos pro vědu 

doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. působí na KU v Ružomberku od roku 2003. 

V letech 2005 až 2013 byla proděkankou pro výchovu a vzdělávání, v letach  2013 až 2015 byla 

proděkankou pro akreditaci a kvalitu FZ KU a v letech 2016 až 2018 prorektorkou pro 

vzdělávání KU v Ružomberku. Nyní působí jako docent a garant studijního oboru 

ošetřovatelství. Je členkou pracovní skupiny MŠVVaŠ SR pro studijní obor ošetřovatelství. 

Členka pracovní skupiny Akreditační komise MZ SR pro další vzdělávání zdravotnických 

pracovníků pro kategorii sestra, členka pracovní skupiny pro ostatní zdravotnické povolání MZ 

SR, členka prezidia Asociace univerzit třetího věku na Slovensku. Působí jako členka ve 

vědecké radě KU v Ružomberku i FZ KU Ružomberok a Fakultě humanitních studií UTB ve 

Zlíně. Je členkou redakční rady několika časopisů doma i v zahraničí. Dlouhodobě působí jako 

předsedkyně nebo člen komise pro bakalářský, magisterský stupeň studijního programu a pro 

rigorózní, dizertační a habilitační řízení. Pravidelně se podílí na přípravě učebních materiálů, 

evaluačních materiálů, recenzí vysokoškolských učebnic, monografií a sborníků. 

 

Zhodnocení 

Na základě předložených dokumentů uchazečky hodnotím kandidátku kladně.  

doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. je odborníkem v oboru ošetřovatelství, což 

potvrzuje ve své pedagocické, přednáškové a publikační činnosti. Její aktivity obohacují úroveň 

poznání v oboru ošetřovatelství. 

doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. splňuje všechna kritéria potřebná ke jmenování za 

profesorku v  oboru habilitačního řízení a inauguračního řízení  Ošetrovateĺstvo. 

 

Na základě uvedených skutečností doporučuji inaugurační komisi i Vědecké radě Vysokej 

školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave schválit návrh na jmenování 

za profesorku doc. PhDr. Mgr. Helenu Kadučákovou, PhD. v oboru habilitačního řízení 

a inauguračního řízení ošetřovatelství. 
 

Skalica, 19. 8. 2022             prof. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph.D., v.r. 


