
OPONENTSKÝ POSUDOK INAUGURAČNÉHO SPISU 

 

Kandidát na inauguráciu: doc. PhDr.  Dagmar Kalátová, PhD.,  

Odbor: Ošetrovateľstvo  

Oponentka: prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., 

 

Inauguračný spis je vypracovaný na 139 stranách textu formátu A4. Obsahom spisu sú všetky 

platné doklady a potvrdenia, ktoré si inauguračné kritéria vysokej školy vyžadujú. 

Z dôsledne spracovaného spisu vyplynuli tieto zistenia: 

- kandidátka od roku 2006 pôsobí ako pedagogický zamestnanec vysokej školy a v roku 2010 

úspešne habilitovala v odbore ošetrovateľstvo 

- všetky stupne postgraduálneho vzdelávania absolvovala v odbore ošetrovateľstvo 

- od vzniku Ústava sv. J. Nepomuka Neumanna v Příbram úspešne vedie toto pracovisko a zaslúžila 

sa o jej registráciu v sieti akreditovaných pracovísk a vysokých škôl v Českej republike. 

 

Pedagogická činnosť: 

- kontinuálne participuje na vzdelávaní sestier v pregraduálnej a postgraduálnej forme vzdelávania 

- doménou zamerania pedagogickej činnosti sú klinické, aplikované vedené disciplíny menovaného 

študijného programu 

- osobitnú pozornosť a ťažiskom pedagogického pôsobenia je klinická prax študentov 

- vychovala troch úspešných absolventov doktorandského štúdia  a jedného vedie 

- konzultovala 106 diplomových prác v obore, 43 bakalárskych prác a 4 dizertačné práce. 

 

Publikačná činnosť a ohlasy: 

- sú vykázané a evidované v súlade s Vyhlášky MŠVVaŠ SR 456//2012 Z. z. o centrálnom registri 

publikačnej činnosti 

- celkom publikovala 141 diel, z čoho vedecké monografie vydané v zahraničnom a domácom 

vydavateľstve sú spolu 6 a 3 vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

- vedecké publikácie v časopisoch s Impact Factor: 20 a v ostatných zahraničných časopisoch: 50 

- vedecké práce v zahraničných vedeckých zborníkoch alebo monografiách viac ako 30 

- celkový počet citačných ohlasov autorky je 145, – z toho v zahraničných 

časopisoch/monografiách: 114 (WOSSCI 1/2009-1/2019: 9, SCOPUS 1/2009-1/2019: 16, 

CIBA1/2009-1/2019: 24). 

 

 



Prednášková činnosť: 

- prednášala 45 účasti na medzinárodných odborných a vedeckých konferenciách doma v zahraničí 

a aktívnych prednášok 

- viedla sekcie a 5krát bola členom vedeckého výboru konferencie 

- 2 krát organizovala vedecké konferencie. 

 

Projektová-výskumná činnosť: 

- od roku 2011 spoluriešila 4 projekty. Projektové aktivity zameriava na oblasť vzdelávania, 

výskum, vývoj a vzdelávanie pedagógov.  

 

Záver, odporúčanie: 

doc.  PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., je uznávanou odborníčkou, praktikom a skúseným pedagógom 

v odbore ošetrovateľstvo. Je akceptovanou osobou ako manažér zdravotníckeho vzdelávania 

ošetrujúcich. Má zmysel pre spravodlivosť a korektnosť.  doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 

odborne, materiálno-technicky, personálne vybudovala Ústav sv. Jána Nepomuka Neumanna ako 

pracovisko VŠZ a SP sv. Alžbety v zahraničí. Má najväčšie zásluhy na jej akreditácii, rozvoji 

a registrácii. Je odborné spôsobilá v roly manažéra, pedagóga a lídra.  

Menovaná  spĺňa predpísané kritériá potrebné  na vymenovanie za profesora vo vednom odbore 7.4.1 

ošetrovateľstvo. Na základe uvedených skutočností odporúčam inauguračnej komisii i  Vedeckej 

rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave  schváliť návrh na 

vymenovanie za profesora doc. PhDr. Dagmar Kalátovu, PhD. vo vednom odbore 7.4.1. 

ošetrovateľstvo. 

 


