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Oponentský posudok na habilitačnú prácu 

 

Názov práce:  Epidemiologické a klinické aspekty vybraných infekčných chorôb 

a možnosti ich prevencie  

 

Autor:   MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH 

 

Pracovisko:  Ústav epidemiológie, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach 

 

Z poverenia predsedu Vedeckej rady Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach prof.MUDr. Daniela Pellu, PhD.v zmysle § 1 ods.8 Vyhlášky MŠVVaŠ SR 

č.246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov aebo umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor som vypracovala tento oponentský posudok na 

habilitačnú prácu MUDr. Ingrid Urbančíkovej, PhD., MPH z Ústavu epidemiológie, 

Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na tému Epidemiologické 

a klinické aspekty vybraných infekčných chorôb a možnosti ich prevencie.  

 

 

Text posudku 

 

Habilitačná práca je vypracovaná ako súbor publikovaných vedeckých prác doplnený 

komentárom na 228 stranách, včítane príloh.  

V prvej časti práce sa autorka venuje epidemiologickým aspektom prenosných chorôb, 

ako je etiologické agens, prameň nákazy a cesta prenosu, vnímavá osoba a jej zdravotný 

stav, geografické a sociálne faktory.  

V druhej časti práce autorka popisuje klinické aspekty vybraných infekčných chorôb, 

akými sú klinické formy, závažnosť ochorenia, klasifikácia infekčných ochorení, definícia 

prípadu a surveillance.  

Ďalšia časť práce je venovaná prevencii infekčných ochorení. Autorka opisuje 

očkovanie – jeho princípy a verejnozdravotný význam, stratégiu národných imunizačných 

programov, hodnotenie postvakcinačnej odpovede.  

V poslednej  časti práce uvádza autorka princípy imunomodulácie, postupu úspešne 

používaného v prevencii niektorých infekčných ochorení.  

Jednotlivé témy sú podložené odkazmi na autorkine vlastné relevantné publikácie 

z danej oblasti, publikované v renomovaných medzinárodných vedeckých časopisoch.  



 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Lekárska fakulta  

Ústav epidemiológie 

Špitálska 24 

813 72  Bratislava 

Prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH 

Prednostka Ústavu epidemiológie LF UK 

+421 918 641 974 

alexandra.brazinova@fmed.uniba.sk 

 

 

 

 

www.fmed.uniba.sk 

 

 

Téma habilitačnej práce je vysoko aktuálna, pandémia Covid-19 ukázala nielen 

pretrvávajúci medicínsky a spoločenský význam kontroly infekčných ochorení, ale aj slabé 

stránky odbornej spoločnosti v komunikácii odborných tém.  

 

Spôsob spracovania a dokumentovania výsledkov v habilitačnej práci  

Základ habilitačnej práce predstavujú pôvodné vedecké články, ktoré autorka práce 

publikovala ako prvý autor či spoluautor, väčšinu v období posledných desiatich rokoch. 

Tieto práce, doplnené komentárom prepájajúcim témy publikovaných článkov, sú 

výsledkom dlhoročných vedecko-výskumných aktivít autorky.  

 

Vlastný prínos uchádzača v habilitačnej práci a možnosti jej využitia  

Autorka je renomovaná, na domácej pôde i v zahraničí uznávaná odborníčka – 

pediatrička, infektologička, so zameraním na problematiku očkovania v špeciálnych 

situáciách, kontraindikácie a bezpečnosť očkovania, so špecializáciou v epidemiológii. 

Pozitívnym prínosom predkladanej práce je skutočnosť, že všetky dosiahnuté výsledky 

sú zreteľne motivované potrebou MUDr. Urbančíkovej, PhD., MPH prispievať k zlepšovaniu 

zdravia populácie. 

 

 

Stanovisko  

 

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH vo svojej práci preukázala rozsiahle teoretické 

i praktické vedomosti z problematiky sledovania a prevencie infekčných ochorení. Jej 

publikačná a prednášková činnosť ju zaraďuje medzi popredných odborníkov v tejto téme 

doma i v medzinárodnom kontexte, aktívne prispieva k získavaniu nových vedeckých 

poznatkov. Predložená habilitačná práca je toho dôkazom.  
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Záver  

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.246/2019 § 1 ods.8  

odporúčam 

habilitačnú prácu MUDr. Ingrid Urbančíkovej, PhD., MPH na obhajobu v odbore 

habilitačného a inaguračného konania epidemiológia a po jej úspešnom obhájení navrhujem 

menovanej udeliť vedecko-pedagogický titul docent. 

 

Otázky oponentky k obhajobe habilitačnej práce:  

1. Aké sú, podľa Vašich vedomostí a skúseností, perspektívy rozširovania národného 

imunizačného programu na Slovensku? 

 

2. Ktoré vakcíny indukujú vysoký stupeň ochrany pred vznikom infekčného ochorenia? 

 

 

 

 

          

Alexandra Bražinová 

 

V Bratislave, 31.8.2022 


