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 Neonatológia je dynamicky sa rozvíjajúci odbor zabezpečujúci starostlivosť o deti od 

narodenia do 28. dňa života. V priebehu ostatných rokov bolo zaznamenaní výrazné zlepšenie 

prežívania novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Toto zlepšenie bolo spôsobené 

aplikáciou nových postupov klinickej praxe, ktorú neoddeliteľne tvorí komplex medicínskej 

a ošetrovateľskej starostlivost. Autorka sa, v predloženej habilitačnej práci, zaoberá zmenami 

v starostlivosti o novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Ide o veľmi aktuálnu tému, 

pretože novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou 1500 g a menej predstavujú jednu 

z najfragilnejších skupín detí s vysokým rizikom morbidity i mortality.   

 Práca je formálne rozdelená do dvoch častí teoretickej a praktickej. V jednotlivých 

kapitolách teoretickej časti sa autorka zaoberá vývojom starostlivosti o novorodencov na 

Slovensku, živorodnosťou a novorodeneckou úmrtnosťou, analyzuje príčiny úmrtí 

novorodencov, bližšie charakterizuje novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou. 

V podkapitole 1.4 podrobnejšie popisuje zmeny v starostlivosti o nezrelých novorodencov 

s pôrodnou hmotnosťou do 1500 g so zameraním na behaviorálnu ošetrovateľskú 

starostlivosť, termomanažment, manažment bolesti, starostlivosť o kožu a výživu, i podporu 

rodičov novorodencov v kritickom zdravotnom stave 

 V praktickej časti práce približuje svoj vlastný výskum jeho ciele, hypotézy, metodiku, 

charakterizuje výskumnú vzorku, organizáciu a realizáciu výskumu, výsledky, zhodnotenie 

hypotéz a v kapitole Diskusia, diskutuje s výsledkami prác iných autorov.  

 Hlavný cieľom práce bolo, zistiť, či zmeny v starostlivosti o novorodencov s pôrodnou 

hmotnosťou 1500 g a menej viedli k zníženiu mortality a morbidity. K dosiahnutiu hlavného 

cieľa poslúžili autorke nasledujúce ciele: zistiť doterajšie výsledky v starostlivosti 

v neonatológii, popísať zmeny v ošetrovateľskej starostlivosti novorodencov s akcentáciou na 

novorodencov s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou, zistiť či zmeny v starostlivosti 

o novorodencov s pôrodnou hmotnosťou 1500 g a menej viedli k zníženiu špecifickej 

úmrtnosti a k zmene incidencie vybranej chorobnosti tejto hmotnostnej skupiny 

novorodencov a na základe analýzy identifikovať problematické oblasti a navrhnúť 

odporúčania pre prax.  

  Jednotlivé kapitoly majú jasnú a logickú štruktúru, nadväzujú na seba a sú napísané 

kultivovaných jazykom, zrozumiteľne a na požadovanej vedeckej i štylistickej úrovni. 

Výskumné otázky a ciele výskumu sú jasne definované. Vzhľadom k stanoveným cieľom je 

zvolená metodika správna a viedla k naplneniu stanovených cieľov.  Výsledky sú prehľadne a 

jasne vyjadrené prostredníctvom tabuliek a grafov. Súčasne platí, že autorka využíva štýl 

písania, ktorým dokáže zrozumiteľne predstaviť závery svojho výskumu nielen odbornej 

verejnosti. Uvedená práca taktiež môže byť súčasťou odporúčanej literatúry študentom 

ošetrovateľstva.   



 Čo sa týka použitej literatúry, autorka sa pri zostavovaní habilitačnej práce opierala o 

veľmi dobrú literárnu základňu tvorenú domácou i zahraničnou vedeckou a odbornou 

literatúrou. 

 Konštatujem, že predložená habilitačná práca je spracovaná veľmi kvalitne, čo svedčí 

jednak o odbornosti autorky i o jej schopnosti predstaviť závery svojho výskumu širšej 

odbornej vedomosti. Habilitačná práca spĺňa kritéria kladené na tento druh prác a po obhajobe 

odporúčam udeliť PhDr. Gabriele Magyarovej, PhD. vedecko-pedagogický titul Docent 

v odbore Ošetrovateľstvo.   
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