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Zhodnocení pedagogické činnosti uchazeče 

 

MUDr. Bražinová se zapojila do vysokoškolské výuky na Fakultě zdravotnictví a sociální práce Trnavské 

Univerzity v r. 2007. Postupně se zapojila do výuky studijního programu Veřejné zdravotnictví ve 13 

odborných blocích, dále do studijního programu Laboratorní vyšetřovací metody ve zdravotnictví a 

Strategické plánování a příprava projektů. Do výuky 4 odborných bloků se zapojila i v anglickém jazyce.  

Kromě výuky se podílela i na zkoušení studentů 3.-5. ročníku studijního programu Veřejné 

zdravotnictví. Na fakultě se podílela i na přípravě 2 skript, vedla 25 diplomových prací a oponovala 

dalších 27 prací. Vedla i 3 dizertační doktorandské práce. Byla členkou 2 oborových komisí. Byla i hlavní 

řešitelkou 2 mezinárodních projektů. 

Od školního roku 2017/2018 působí na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, zde se 

podílela na výuce epidemiologie v 5. a 6. ročníku všeobecného lékařství ve slovenském i anglickém 

jazyce. V těchto ročnících se podílela i na zkoušení.  Je vedoucí pracovní skupiny, která připravuje novou 

učebnici Epidemiologie pro praxi. Vede 5 diplomových prací a 3 dizertační práce. Je členkou 2 

oborových komisí.  Je řešitelkou, resp. spoluřešitelkou 2 mezinárodních projektů. 

 

Zhodnocení vědecké, odborné nebo umělecké činnosti uchazeče 

 

Doc. Bražinová je autorkou kapitol ve 4 vědeckých monografiích vydaných v zahraničních 

vydavatelstvích a ve 2 v monografiích vydaných v domácích nakladatelstvích. Podílela se na přípravě 1 

vysokoškolské učebnice, 2 skript a učebních textů. 

V zahraničních karentovaných časopisech publikovala 56 prací, z toho v 6 uvedena jako 1. autorka, 

v jednom jako korespondující autor. V těchto 7 publikacích se IF (JCR) pohyboval mezi 1,290-4,201. 

V ostatních zahraničních časopisech bylo publikováno 7 prací, z nich v jedné je uvedena jako 1. autorka 

(IF=3,793).   

V databázích Web of Science anebo Scopus je evidováno dalších 11 prací. 

V uvedených citačních databázích je podchyceno 15 826 ohlasů. 

V přehledu je uveden seznam 33 přednášek, ve kterých je uchazečka uváděna jako první autor; 8 z nich 

je v kategorii vyžádaná přednáška. V r. 2014 absolvovala přednáškový pobyt ve Švédsku s tématikou 

z oboru fyzioterapie.  

Je opakovanou recenzentkou 5 mezinárodních časopisů.  

Důležitou odbornou činností je i podíl uchazečky na 6 projektech mezinárodních grantových agentur a 

na 4 projektech domácích grantových agentur. 

 



 

 

Zhodnocení širšího kontextu uchazeče 

 

Doc. Bražinová je členkou 3 slovenských odborných společností (rad) a 4 zahraničních společností, resp. 

pracovních skupin. 

Během let získala ocenění za nejlepší publikaci a prémii Literárního fondu Slovenské republiky za 

výjimečný vědecký ohlas za jedno dílo v kategorii přírodní a lékařské vědy. 

 

Přehled plnění kritérií na získání vědecko-pedagogického titulu profesor v rámci habilitačního a 

inauguračního řízení v oboru Epidemiologie doc. MUDr. Alexandry Bražinové, PhD., MPH jednoznačně 

potvrzuje, že všechny požadavky v oblasti pedagogické činnosti, publikační činnosti, ohlasů na 

publikační činnost a vědecké školy jsou splněny, resp. výrazně překročeny. 

 

 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji pokračování inauguračního řízení a udělení titulu profesor 

v oboru Epidemiologie. 
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