
Oponentský posudok 

    vo vymenúvacom konaní v odbore „Ošetrovateľstvo“ 
 

doc. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. 

 
Oponent: prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. 

 
 

 

  Kandidátka predložila všetky materiály požadované Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005, aj 

materiály v súlade s kritériami VšZaSP sv. Alžbety v Bratislave. 

 

Pedagogická činnosť 

Doc. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. získala vedecko – pedagogický titul 

docent v odbore ošetrovateľstvo v roku 2013. Má kontinuálnu pedagogickú činnosť v odbore 

ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave, na Trnavskej univerzite v Trnave, na Univerzite Palackého v Olomouci, 

na Akademii Polonijna, Polonia, na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Jej pedagogická 

činnosť trvá od 2004 roku. 

 

Vedecká škola 

Uchádzačka má päť úspešne ukončených doktorandov v študijnom odbore 

ošetrovateľstvo.  

 

Publikačná činnosť a ohlasy 

Doc. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD.  je autorkou alebo spoluautorkou  odborných 

a vedeckých prác z oblasti ošetrovateĺstva a pôrodnej asistencie, z toho: 

 3 zahraničné monografie   

 1 monografia v domácom vydavateľstve 

 11 vysokoškolských  učebníc, z toho spoluautorka v troch zahraničných 

vysokoškolských učebniciach  

 14 vedeckých prác s Impact factorom  

 17 výstupov kategórie A uvedené vo WOS, Scopus  

 51 zahraničných publikácií v odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia 

 Na publikované práce má 82 citačných ohlasov, z toho v zahraničných databázach 25.   



Prednášková činnosť 

Doc. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. má bohatú prednáškovú činnosť, 

vystúpenie celkovo na 87 konferenciách, z toho v zahraniční 32, vedenie sekcií na 9 

medzinárodných konferenciách, členka vedeckého výboru medzinárodných vedeckých 

podujatí 7, pozvané prednášky v zahraniční 12, domáce 33.  

  

Vedecký výskum 

Doc. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. je spoluriešiteľka 6 vedeckých 

projektov a grantov.  

Recenzovala 10 publikácií, bola oponentkou 12 doktorandským prácam, viacerým 

magisterským a bakalárskym prácam. 

Je členkou spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných 

prác v študijnom odbore ošetrovateľstvo. Je členkou redakčnej rady v odborných časopisoch 

pre ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu. 

 

ZHODNOTENIE  

Doc.  PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. je významným odborníkom v odbore 

ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, čo potvrdzuje vo svojej pedagogickej, prednáškovej 

a publikačnej činnosti. Jej aktivity obohacujú odbor ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu.  

Doc. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. spĺňa všetky kritériá potrebné  na 

vymenovanie za profesora vo vednom odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo.  

Na základe uvedených skutočností odporúčam inauguračnej komisii aj  Vedeckej 

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

na vymenovanie za profesora doc. PhDr. et Bc. Ľudmilu Matulníkovú, PhD. vo vednom 

odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo. 

 

 

Ružomberok  18. 09. 2019                                           prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. 

 

 

 

 


