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Utečenecká kríza, ekonomické problémy, boj proti terorizmu, demografické zmeny v Európe, 

klimatické zmeny, to všetko sú výzvy, pred ktorými stojí naša civilizácia. Autorka habilitačnej 

práce vedeckými štúdiami dáva odpoveď na niektoré z vyššie spomenutých problémov 

súčasnosti. Téma práce vysoko aktuálna z pohľadu sociálnej práce, ale aj z pohľadu verejného 

zdravotníctva, psychológie a medicíny.  

1. Formálne spracovanie habilitačnej  práce  

Práca je napísaná v slovenskom jazyku a tvorí ju súbor publikovaných vedeckých prác. Časť  

vedeckých prác je napísaná v anglickom jazyku (str. 25 – 57).  Rozsah práce je 112 strán. Práca 

pozostáva z 24 publikovaných prác v recenzovaných a indexovaných časopisoch.  

Po formálnej stránke habilitačná práca má niekoľko nedostatkov: nejednotné formatovanie, 

chýba abstrakt v slovenskom a cudzom jazyku a chýba záver práce.  Konštatujem, že formálne 

spracovanie je na hranici požadovanej úrovne.  

2. Formulácia cieľov práce a jej prínos  

Autorka v úvode práce píše, že publikované príspevky sú podložené jej skúsenosťou 

a skúsenosťou jej tímu s ktorým pôsobila v krajinách blízkeho východu a subsaharskej Afrike 

(Tanzánia, Burundi, Jemen, Libanon). 

Z úvodu práce vyplýva, že autorka vo svojom výskume sa venovala týmto oblastiam: 

 verejné zdravotníctvo (prevencia hladomoru, analfabetizmu, porúch zásobovania vodou 

a potravinami).  

 výchova a vzdelávanie marginalizovaných skupín (deti, migrantov, obeti vojny a 

hladomoru, migrantov a utečencov)  

 psychosociálna intervencia pri akútnom alebo chronickom strese,  
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  príprava na cestovanie do humanitárnych, ale aj turistických destinácii.  

Konštatujem, že autorka ciele práce naplnila. Danú problematiku spracovala tak, ako to opisuje 

v úvode práce  na požadovanej úrovni.   

3. Teoretické uvedenie problematiky  

Autorka v úvode habilitačnej práce vysvetľuje, že práce logicky zoradila tak, že ich obsah sa 

týka troch oblastí:   

 Príspevky prvej časti sa týkajú situácie vo vojnou a hladomorom postihnutých krajinách 

blízkeho východu, kde autorka s teamom pôsobila takmer 3 roky (Jemen, Irak, Libanon, 

Grecko-Turecká hranica atd.) Opisuje psychosociálne a zdravotné riziká vojny na 

infraštruktúru, zásobovanie vodou a potravinami a ich zlyhanie počas bojových operácii 

s psychosociálnym dopadom (Posttraumatic Stress syndrome) na duševné a somatické 

zdravie (infekčné choroby, choroby v dôsledku chronického stresu-malnutricia 

hypertenzia, diabetes, astma atď). 

 Príspevky druhej časti sa týkajú  psychosociálnej a verejno-zdravotníckej intervencie 

počas antropických, živelných a priemyselných katastrof.  

 Príspevky v tretej časti sa týkajú dobrovoľnému cestovaniu, t.j. príprave 

psychosociálnej podpore a prevencii infekcii a ďalších ochorení počas dovoleniek, 

služobných, študijných, pracovných a humanitárnych ciest, ako aj návštevy masových 

športových kultúrnych a náboženských podujatí s vysokou denzitou účastníkov a 

potenciálnych pacientov. 

Konštatujem, že teoretickú časť habilitačnej práce autorka napísala na požadovanej úrovni.  

4. Metodika práce a metódy skúmania  

Implicitne z jednotlivých vedeckých prác vychádza, že autorka robila kvantitatívny výskum, 

kde použila dotazníkovú metódu a štatisticky vyhodnotila výsledky a taktiež robila kazuistiky. 

Nakoľko uvádza, že vedecké práce boli publikované vo vedeckých časopisoch, metodiku 

uvádza len v skrátenej verzii alebo pri niektorých prácach ju vôbec neuvádza.   

Konštatujem, že autorka realizovala kvalitatívny a kvantitatívny výskum na požadovanej 

úrovni.   

4. Výsledky výskumu a diskusia 

Výsledky sú uvedené  v niektorých vedeckých prácach popisne a v niektorých len v samotnom 

závere práce. 

Výsledky výskumu a diskusia má požadovanú úroveň.  

 



6. Otázky pre autorku: 

1. Pri svojej bohatej praxi mali ste požiadavku zo strany migrantov, azylantov a cestovateľov 

aj na spirituálnu respektíve náboženskú pomoc? Ako ste ju riešili?  

 

7. Záverečné zhodnotenie: 

Predložená habilitačná práca spĺňa požadované kritéria pre tento typ prác. Odporúčam prijať 

prácu k obhajobe a po jej úspešnom obhájení pokračovať v habilitačnom konaní.  
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