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Charakteristika predkladaného výstupu tvorivej činnosti  
 

 
  

 
 

 
     

 ID konania/ID of the procedure: 1 

 
 

     

  
 

 

OCA1. Priezvisko hodnotenej osoby  

Repková  

OCA2. Meno hodnotenej osoby 2 Adriana  

OCA3. Tituly hodnotenej osoby  2 
 doc., PhDr., PhD.  

OCA4. Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl3  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16856  

OCA5. Oblasť posudzovania 4  Pôrodná asistencia, I. stupeň  

OCA6. Kategória výstupu tvorivej činnosti  
Vedecký 
Vliv fyzioterapie na stresovou močovou inkontinenci u žen  In: Rehabilitace a 
fyzikální lékařství. ISSN 1211-2658. Roč.27, č.2 (2020), s. 87-91. 

 

OCA7. Rok vydania výstupu tvorivej činnosti   2020  

OCA8. ID záznamu v CREPČ alebo CREUČ (ak je) / 5  195808  

OCA9. Hyperlink na záznam v CREPČ alebo CREUČ / 6 
 https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildWHB13&sid=8FFBB3FF7BCA0
24A61AA19D41B&seo=CREP%C4%8C-detail-%C4%8Cl%C3%A1nok 
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OCA10. Hyperlink na záznam v inom verejne prístupnom registri, 
katalógu výstupov tvorivých činností / 7 

  
 

OCA11. Charakteristika výstupu vo formáte bibliografického 
záznamu CREPČ alebo CREUČ, ak výstup nie je vo verejne 
prístupnom registri alebo katalógu výstupov /  

  
 

OCA12. Typ výstupu (ak nie je výstup registrovaný v CREPČ alebo 
CREUČ) /  

 
 

OCA13. Hyperlink na stránku, na ktorej je výstup sprístupnený 
(úplný text, iná dokumentácia a podobne) /  

 
 

OCA14. Charakteristika autorského vkladu /    

OCA15. Anotácia výstupu s kontextovými informáciami týkajúcimi 
sa opisu tvorivého procesu a obsahu tvorivej činnosti a pod. /  8  

 

 

OCA16. Anotácia výstupu v anglickom jazyku / Annotation of the output in 
English  9 

Pre bakalársky študijný program sa nevyžaduje  

OCA17. Zoznam najviac 5 najvýznamnejších ohlasov na výstup  
   

OCA18. Charakteristika dopadu výstupu na spoločensko-hospodársku prax /  

Výstup sa zaoberá problematikou stresovej inkontinencie u žien s dysfunkciou 

panvového dna. Overuje možnosti jej zvládnutia  prostredníctvom 

fyzioterapeutických postupov. Spracovaná problematika je multiodborová 

a poukazuje na interdisciplinárnu spoluprácu medzi pôrodnou asistentkou 

a fyzioterapeutom. Z výsledkov vyplýva, že cielená fyzioterapie znižuje stupeň 

inkontinencie a zmierňuje jej prejavy u ľahších foriem.  Fyzioterapie by preto 

mala byť metóda prvej voľby a pôrodná asistentky by mala o tejto možnosti 

ženu informovať.  

 

OCA19. Charakteristika dopadu výstupu a súvisiacich aktivít na vzdelávací 
proces /  

 Výstup poukazuje  dôležitosť medziodborovej spolupráce,  informuje 
o možnostiach využitia fyzioterapeutických postupov na zvládnutie 
počiatočných stupňov inkontinencie. Uvedené informácie sú dôležité pre 
pochopenie podstaty interdisciplinárnej spolupráce a zvyšujú teoretické 
vedomosti študentiek v predmetnej problematike. 
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Poznámky / Explanatory notes 

 

        
 

1. Doplní agentúra / To be completed by the Agency.  

2. 
Podľa čl. 20 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov. / According to Art. 20 of the Methodology for Standards 
Evaluation. 

 

3. 
Uvedie sa hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam.  / A 
hyperlink to the person's entry in the Register of University Staff is stated: https://www.portalvs.sk/regzam. 

 

4. 

Uvádza sa názov a stupeň študijného programu alebo názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania 
podľa typu konania. 
/ The name and degree of the study programme or the name of the field of the habilitation procedure and inaugural 
procedure according to the type of procedure is be stated.  

 

5. Uvádza sa ID záznamu v registri CREPČ alebo CREUČ. / The ID of the record in the CRPA or the CRAA is stated.  

6.  
Uvádza sa hyperlink na záznam výstupu v CREPČ alebo CREUČ, ktoré sú umiestnené na adrese: https://cms.crepc.sk.  / 
A hyperlink to the output record in the CRPA or the CRAA, which are available at https://cms.crepc.sk/, is stated. 

 

7. 
Napríklad katalóg publikačnej činnosti SAV, WoS, Scopus a pod. / For example, the catalogue of publication activities 
of the Slovak Academy of Sciences (SAS), WoS, Scopus, etc. 

 

8. 

Uvádza sa v prípade netextových výstupov, ak to z povahy výstupu nie je zrejmé. Uvedie sa anotácia výstupu s 
kontextovými informáciami týkajúcimi sa opisu tvorivého procesu a obsahu tvorivej činnosti a pod. / It is stated in the 
case of non-text outputs if it is not obvious from the nature of the output. Annotation of the output is provided with 
contextual information concerning the description of the creative process and the content of the 
research/artistic/other activity, etc. 

 

9.  

Uvádza sa v prípade, ak je výstup uverejnený v inom ako anglickom jazyku. Uvedie sa anotácia výstupu v anglickom 
jazyku, v ktorej sa stručne charakterizuje povaha, obsah a hlavné výsledky výstupu. / It is stated in case the output is 
published in a language other than English. Annotation of the output in English is provided, briefly characterizing the 
nature, content and main results of the output.  
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Vysvetlivky k položke OCA6 / Explanations for OCA6  

Vyberie sa jedna z nasledujúcich možností / One of the following options is selected: 

 
vedecký výstup / scientific output 

odborný výstup / professional output 

pedagogický výstup / pedagogical output 

umelecký výstup / artistic output 

dokument práv duševného vlastníctva a norma / intellectual property rights document and standard 

iný výstup / other output 

 

Vysvetlivky k položke OCA12 / Explanations for OCA12 

Vyberie sa jedna z nasledujúcich možností / One of the following options is selected: 

abstrakt / abstract 

abstrakt z podujatia / conference abstract  

antológia / anthology  

architektonická štúdia / architectural study 

architektonické dielo realizované vo forme návrhu / architectural work realized in the form of a design 

audiovizuálne dielo vo všetkých zúčastnených tvorivých zložkách / audiovisual work in all participating creative components  

beletria / fiction  

článok/ article 

dizajn / design 

dizajnérske dielo vystavené na podujatí / design work exhibited at an event 

dizajnérske dielo zaradené do výroby, realizované, publikované alebo inou formou zavedené do praxe / design work put into 
production, realized, published or otherwise put into practice  

dramatické dielo / dramatic work 

dramatické dielo vo všetkých zúčastnených tvorivých zložkách / dramatic work in all participating creative components  

dramaturgický projekt / dramaturgical project 

dramaturgický projekt dramatického umenia / dramaturgical project of dramatic art 

dramaturgický projekt hudobného umenia / dramaturgical project of music art 

editovaná kniha / edited book  

encyklopédia / encyclopedia 

heslo / password 

hudobné dielo / musical work  

choreografické dielo / choreographic work 

interpretačný výkon / interpretive performance  

interpretačný výkon dramatického umenia / interpretive performance of dramatic art 
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interpretačný výkon hudobného umenia / interpretive performance of music art 

interpretačný výkon tanečného umenia / interpretive performance of dance art 

kapitola / chapter 

kapitola v učebnici / chapter in the textbook 

kartografické dielo / cartographic work 

katalóg umeleckých diel / catalogue of works of art 

knižná publikácia / book publication 

komentár k právnemu predpisu / commentary on the legal regulation 

komentovaný výklad / annotated interpretation  

kritická pramenná edícia / critical source edition 

kritický komentovaný preklad / critical annotated translation 

kurátorstvo podujatia / curation of event 

monografia / monograph  

označenie pôvodu výrobkov / designation of origin of products 

partitúra hudobného diela (notový materiál) / score of a musical work (sheet music) 

patent / patent 

patentová prihláška / patent application 

poster z podujatia / conference poster 

pracovný zošit / workbook 

prehľadová práca / overview of work  

prihláška označenia pôvodu výrobkov / application for designation of origin of products 

prihláška úžitkového vzoru / utility model application 

prihláška zemepisného označenia výrobkov / application for geographical designation of products 

príspevok / contribution 

príspevok z podujatia / conference contribution 

realizované architektonické dielo / realized architectural work 

recenzia / review 

reštaurované dielo prístupné verejnosti  alebo v zbierkovom fonde / restored work accessible to the public or in a collection 
fund  

reštaurované dielo vystavené na podujatí / restored work exhibited at event 

skriptum (učebný text) / (university) course book 

slovník / dictionary 

šľachtiteľské osvedčenie / breeder's certificate 

technická norma / technical standard 

učebnica pre stredné školy / textbook for secondary schools  

učebnica pre vysoké školy / university textbook 

učebnica pre základné školy / textbook for primary schools 

úžitkový vzor / utility model 

výtvarné dielo realizované vo verejne prístupnom priestore alebo v publikácii / art work realized in a publicly accessible space 
or in a publication  

výtvarné dielo vystavené na podujatí / art work exhibited at an event 

zbierka poézie / collection of poetry 

zbierka poviedok / collection of short stories 

zbierka príkladov / collection of examples 

zemepisné označenie výrobkov / geographical designation of products  

iný výstup / other output 

 


