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Vec: Zaslanie oponentského
posudku

Oponenský posudok

Vážený pán profesor,
dovoľujem si Vám zaslať

recenzný posudok na rukopis učebných textov pre

poslucháčov lekárskych fakúlt s pracovným názvom: "Sclerosis multiplex" autorky MUDr.
Emy K a n t o r o v e j, PhD Posudzovaný rozsah odborného textu je 85 strán A4.
So záujmom som sa chopila možnosti posudzovať rukopis, ktorý sa týka tak
závažného ochorenia ako je Sclerosis multiplex, ktorá predstavuje závažný medicínsky
i celospoločenský problém. Predložené dielo pojednáva o diagnostických kritériách,
klinických prejavoch, diferenciálnej diagnostike, príčinách vzniku ochorenia s dôrazom na
genetické a epigenetické faktory, ako aj jej liečbu.
Predložený rukopis ucelene, jednoducho a kompaktne umožňuje poslucháčovi
medicíny získať základné vedomosti o tomto ochorení z pohľadu poznatkov súčasnej vedy.

Tento počin považujem za cenný, nakoľko predložený rukopis vyplnil medzeru, ktorá
panuje na našom knižnom trhu a jeho vydanie tak odborná verejnosť ako aj poslucháči
medicíny určite s radosťou privítajú. Dielo po odbornej stránke spĺňa

kritéria, pretože

zachytáva nielen najnovšie odborné poznatky týkajúce sa komplexného prístupu k ochoreniu,
ktoré je známe ako Sclerosis multiplex . Z tohto pohľadu je prínosom, že v krátkom časovom
období sa podarilo vytvoriť odborné texty.

Som presvedčená, že sa stanú jedným zo

základných vyhľadávaných textov nielen v pregraduálnej výchove u poslucháčov medicíny
všetkých smerov, ale svoje opodstatnené miesto zaujme aj v postragudálnom medicínskom
štúdiu.
Širokej odbornej lekárskej, ale aj nelekárskej obci sa tu ponúka množstvo prehľadne
spracovaných faktov, ktoré sú bezpodmienečne potrebné k pochopeniu špecifických
charakteristík tohto ochorenia. V takejto podobe je predložený materiál významným
doplnkom základnej odbornej neurologickej literatúry, ktorej na slovenskom knižnom trhu
nie je nikdy dosť. Týmto spôsobom sa autorka pričinila o to, že každý, kto má záujem
jednoducho vniknúť do pochopenia základných klinických postulátov týkajúcich sa
problematiky Sclerosis multiplex má k dispozícii v jednoduchej forme spracovaný odborný
text.
Po odbornej stránke predložený rukopis spĺňa všetky kritéria, ktoré sa od takto
koncipovaného diela vyžadujú. Autorka v diele zúročila nielen svoje odborné, ale aj
pedagogické skúsenosti, čo sa kladne prejavilo v didakticky správne postavenom a
koncipovanom prístupe. Odborný text zohľadňuje poznatky od všeobecne platných
a známych poznatkoch o tomto ochorení až po zohľadnenie a zakomponovanie najnovších
poznatkov vedy v tejto oblasti.
Predložený rukopis je tematicky vyčerpávajúci. Svojim rozsahom je primeraný pre
ten účel, pre ktorý bol vytvorený.
K predloženému dielu nemám pripomienky alebo doplnky.
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam o d p o r ú č a m predložený rukopis skrípt
s názvom „Sclerosis multiplex“ vydať bez zásahu do rozsahu jednotlivých kapitol.
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