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Vec: Oponentský posudok k návrhu na vymenovanie za profesorku v odbore habilitačného 
a inauguračného konania epidemiológia 
 
Vaša Spectabilita, vážený pán dekan, 
s potešením píšem toto odporučenie k inaugurácii pani docentky, pretože mi záleží na rozvoji 
odboru, v ktorom sa uchádza o titul profesora. Osobne chápem tento titul nielen ako uznanie 
doterajšej činnosti a dosiahnutie excelentných výsledkov, ale najmä ako záväzok rozvíjať 
zvolenú oblasť ľudského poznania doma i v zahraničí. Preto som veľmi rád, že sa o tento 
záväzok uchádza kandidátka, ktorá má všetky predpoklady ho naplniť. To, musím žiaľ 
konštatovať, nie je častým javom v akademickom prostredí. 
 

1. Zhodnotenie kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor z odboru 
epidemiológia (podľa Rozhodnutie rektora č. 16/2017) 

 Kritérium 
profesor 

Plnenie 

1. Pedagogická činnosť 
Minimálny počet rokov vykonávania pedagogickej 
činnosti od získania titulu docent v predmetoch z 
odboru 

3 Habilitovaná 2017 
Splnila 

VŠ učebnice, skriptá, učebné texty 
(min. súhrnný počet AH) 

1/2 
(3 AH) 

½ (6,12 AH) 
Splnila a prekročila 

Počet ukončených doktorandov 1+1 3+2 Splnila a prekročila 
2. Publikačná činnosť 

Monografie / kapitoly v monografiách 0 0/6 Splnila a prekročila 
Celkový počet pôvodných vedeckých prác 40 108 Splnila a prekročila 
Počet výstupov kategórie A 5 74 Splnila a prekročila 

3. Ohlasy na publikačnú činnosť 
Ohlasy spolu 30 15837 Splnila a prekročila 
Ohlasy uvedené v citačných databázach WoS a 
SCOPUS 

10 15826 Splnila a prekročila 

4. Vedecká škola 
Výrazný podiel na riešení grantových projektov 2 10 Splnila a prekročila 
 
Z prehľadu v tabuľke je vidieť, že doc. Bražinová vo väčšine kritérií vysoko prekračuje 
minimálne kritériá požadované pre inauguračné konanie v odbore epidemiológia. Zvlášť 
vyzdvihujem publikačnú činnosť, o výsledky ktorej je významný záujem. O tom svedčí nielen 
počet citácií registrovaných v medzinárodných databázach, ale aj H-index = 37 (Web of 



TRNAVSKÁ UNIVERZITA 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

Katedra verejného zdravotníctva 
 

  
     

2 

Science). Zároveň je potrebné vyzdvihnúť jej výskumnú aktivitu, úspešnosť pri získavaní 
grantov, ako z domácich, tak aj zo zahraničných zdrojov. 
 

2. Uznanie vedeckou komunitou 
Doc. Bražinovú poznám mnoho rokov, počas ktorých som mal možnosť spolupracovať s ňou 
na viacerých výskumných, ale aj odborných aktivitách. Svojim pôsobením v zahraničí a na 
Slovensku získala prirodzené miesto vo vedeckej komunite, ktorá sa zaoberá nielen 
epidemiológiou, ale aj právami pacientov, duševným zdravím a službami pre pacientov 
s úrazom mozgu. V neposlednom rade, počas pandémie COVID-19 je ju často vidieť a počuť 
v médiách a na sociálnych sieťach, kde približuje laickej aj odbornej verejnosti koncepcie 
modernej epidemiológie a zdravia verejnosti. 
 
Záver 
Záverom by som chcel vyjadriť presvedčenie, že pani doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD. 
je zrelá vedecká osobnosť, ktorá bude významným prínosom pre rozvoj epidemiológie na 
domovskej univerzite, ktorá významne prispeje k výchove kvalitných lekárov a ktorá bude 
viesť svojich kolegov a spolupracovníkov k ďalším úspechom na tomto poli. Som pevne 
presvedčený, že si čestne a excelentne splní záväzky, ktoré vyplývajú z udelenia titulu 
profesora. 
 
Na základe osobného poznania menovanej a po podrobnom vyhodnotení predloženého 
inauguračného spisu na základe preukázaných pedagogických, vedeckých, odborných a 
publikačných výsledkov odporúčam vymenovať pani doc. MUDr. Alexandra Bražinovú, PhD 
za profesora v odbore inauguračného konania - epidemiológia. 
 
S pozdravom, 
 
 
 
 Prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc 


