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Docent PaedDr. Branislav Antala, Ph.D. podal po 9 letech kontinuální vzdělávací činnosti 

v oboru Športová edukológia (po 31 letech práce na FTVŠ UK Bratislava) žádost na 

jmenování za univerzitního profesora. Tato žádost je zdůvodněna rozsáhlou publikační 

činností, jejími ohlasy doma i v zahraničí i vědecko- výzkumnou činností s vyústěním do 

tělovýchovné i školní praxe. 

Uchazeč ve své žádosti předložil potřebné materiály v souladu s příslušnou vyhláškou a 

dokumentem „Rámcové kritéria UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko- 

pedagogického titulu docent a kritériá UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko- pedagogického titulu profesor“ z roku 2014. V kvalifikačním růstu uchazeče po 

ukončení vysokoškolského studia na FTVŠ UK v Bratislavě, kde ukončil studium v oborech  

Telesná výchova – Biologia v roce 1986 se rozhodujícími mezníky staly: 

- Zisk vědecké hodnosti CSc. (Ph.D.) v roce 1994 

- Zisk titulu docent v roce 2009 v oboru Športová edukológia 

- Jmenování prezidentem Mezinárodní federace tělesné výchovy (FIEP) v Evropě roku 

2009 

Hodnocení pedagogické činnosti 

Pedagogická činnost uchazeče je ve vysokoškolském prostředí úzce spojená s působením na 

Katedře pedagogiky, didaktiky tělesné výchovy a sportu na FTVŠ UK Bratislava od roku 

1988 (dnes Katedra sportovní edukologie a sportovní humanistiky), kde začínal jako odborný 

asistent, pokračoval jako docent a od roku 2018 je vedoucím „Katedry športovej edukológie a 

športovej humanistiky“ FTVŠ UK.  

Od začátku své pedagogické angažovanosti se orientoval na problematiku Didaktiky tělesné 

výchovy (zejména hodnocení a klasifikace v TV, vybrané problémy vyučování TV a názory 

žáků na ně, nové technologie ovlivňující pohybovou aktivitu mládeže) a pedagogické praxe. 

V pedagogické oblasti se jeho zaměření rozšířilo, především po akreditaci v roce 2014, také 

na Sportovní management (Základy podnikání, Manažment tělovýchovných zařízení, Služby 

v cestovním ruchu).  Jeho pedagogické zkušenosti byly zohledněny při jmenování garantem 

studijního programu  Športový manažment (od roku 2014). 

Díky své erudovanosti a kvalitě pedagogické činnosti mohl inaugurant využít svůj potenciál 

také ve vedení závěrečných prací. Celkově byl vedoucím 61 ukončených závěrečných prací 

studentů. Logickým vyústěním jeho pedagogické činnosti je vedení doktorandů, z nichž 6 

úspěšně dokončilo doktorské studium na FTVŠ UK v Bratislavě. Tyto obhájené disertační 

práce jsou z větší části zaměřeny na aktuální témata didaktiky. Znám přednáškovou činnost 

docenta Antaly z různých konferencí. Svá vystoupení orientuje na problematiku přípravy 

budoucích učitelů TV a trenérů, jejich kompetence a kritické hodnocení současného stavu 

v kurikulu, vybavenosti škol, motivaci žáků k pohybu … Docent Antala vždy vystupoval 



v diskusích fundovaně a otevřeně. Také oponoval řadu kvalifikačních prací, odborných článků 

i výzkumných projektů.  

Docent Antala je předsedou komise pro státní závěrečnou zkoušku na prvním stupni VŠ 

studia, na druhém stupni je členem komise. Také pracuje v komisích pro doktorské zkoušky a 

obhajoby disertačních i habilitačních prací na fakultách na Slovensku i v České republice. 

Uchazeč uvádí i zahraniční spolupráci v oblasti vzdělávání s evropskými i světovými 

(zejména jihoamerickými) zeměmi. Inaugurant splňuje všechna kritéria hodnotící jeho 

pedagogickou činnost. 

Hodnocení vědecko- výzkumné a publikační činnosti 

Kromě všestranné pedagogické činnosti jsou rozsáhlé i jeho vědecko- výzkumné a publikační 

aktivity. Uchazeč uvádí 273 publikačních záznamů, z nich vykazuje v přehledu 84. Všechny 

sciento- metrické ukazatele podle kritérií VR FTVŠ UK v Bratislavě splňuje v požadované 

struktuře. Uvádí 8 monografií (1 vydaná v zahraničí s 50% podílem uchazeče, 7 v domácích 

vydavatelstvích s podílem 3- 50%), v celkovém rozsahu 19,86 AH. Jeho 4 publikační výstupy 

jsou evidované v databázích WoS nebo SCOPUS (s autorským podílem 10- 50%). Je 

spoluautorem 1 kapitoly vydané v zahraničí (95% podíl), 2 kapitol ve vysokoškolských 

učebnicích (100% podíl). Kromě toho publikoval jako spoluautor v dalších zahraničních 

časopisech 10 odborných článků (10% až 80% podíl), v domácích časopisech 4x (20% až 

50% podíl). 

Mezi nejvýznamnější publikační výstupy ze začátku práce na vysoké škole, které měly ohlas i 

v České republice, patří publikace „Hodnotenie v školskej telesnej výchove: základy teorie a 

praxe“ z roku 1997 a učebnice „Didaktika školskej telesnej výchovy (Vývoj, súčasný stav a 

nové trendy vo vyučovaní telesnej výchovy v školách“) z roku 2001. Práce sumarizují 

aktuální stav poznání a výsledky vlastních výzkumů, nabízejí i doporučení pro školní praxi. 

Větší zahraniční přesah zaznamenala publikace „Physical Education in the 21 st Century- 

Pupils Competencies“ s kapitolou B. Antaly nazvanou „Comparison of the State of Sport 

Facilities in Bratislavan Grammar Schools between 1990 and 2010“ z roku 2011 a publikace 

„Opinions of Slovak Adolescens  on P.E. and Sport Lessons“ z roku 2014. Oceňuji i shrnující 

vědeckou monografii z roku 2012 nazvanou „Telesná a športová výchova v názoroch žiakov 

základných a stredných škol“, která poukazuje na možnosti vyučovacího předmětu Telesná a 

športová výchova ovlivňovat hodnoty, postoje a názory žáků směrem ke zdraví, aktivnímu 

životnímu stylu a péči o sebe. B. Antala se věnuje také vysoce aktuálnímu novému tématu ve 

vzdělávání, které je zpracované ve vědecké monografii z roku 2018 „Pohybová aktivita žiaka 

v škole a jej ovplyvňovanie prostredníctvom nových technológií“. Tato publikace přináší 

rešerši zahraniční a domácí literatury o využívání nových technologií ve školní TV, předkládá 

i výsledky experimentálního výzkumu pohybových aktivit s využitím moderních technologií a 

objasňuje jejich vliv na vybrané ukazatele kognitivního a afektivního rozvoje žáka. Autoři se 

věnují i možnostem využití internetu ve škole a shrnují postoje žáků k TV. 

Prezentované publikace mají početné ohlasy (uvedeno 527 ohlasů, z toho 105 v zahraničí), 

z kterých patří mezi nejvýznamnější 33 ohlasů v databázi SCOPUS a WoS. Také počet ohlasů 

a jejich rozložení (doma a v zahraničí, citace různých článků, kapitol v monografiích) 

překračuje požadovaná fakultní kritéria na získání titulu profesor.  



Bohatá publikační činnost docenta Antaly je výsledkem řešení většího počtu grantových úloh. 

Celkově se podílel na řešení 8 ukončených grantů od projektů rezortního významu (VEGA) 

po projekty celostátní a mezinárodní (ERASMUS +, ICSSPE, ETNE). Sám byl vedoucím 2 

projektů, které dosáhly pozitivního hodnocení a byly provázeny větším počtem publikačních 

výstupů.   

Docent Antala absolvoval řadu zvaných přednášek na konferencích doma i v zahraničí 

(uvedeno více než 20). Jako autor využívá, kriticky zhodnocuje a syntetizuje známé poznatky 

v oblasti svého zájmu a obohacuje je o nové originální myšlenky, které jsou výsledkem jeho 

vlastní vědecké práce.  

 

Hodnocení další činnosti 

Docent Antala je uznávanou osobností v oboru doma i v zahraničí. Znám ho jako 

spolehlivého vzdělaného kolegu z oblasti Didaktiky TV, který je schopen kvalitně přednášet, 

fundovaně diskutovat i publikovat, stmelovat a budovat i vést autorský kolektiv, ale také 

organizovat a řídit skupinu odborníků.  

Ve světě je v odborné veřejnosti znám zejména jako prezident Mezinárodní federace tělesné 

výchovy (FIEP) v Evropě, kde pracuje v této funkci již od roku 2008. Současně působí od 

roku 2009 i jako viceprezident FIEP World. Zasloužil se o rozvoj didaktiky TV 

v mezinárodním měřítku, jeho zásluhou se schází evropští odborníci na pravidelných 

mezinárodních konferencích, vyměňují si své zkušenosti a přijímají nové výzvy pro svou 

práci. Docent Antala pracoval také jako člen exekutivy Mezinárodní rady pro sportovní vědy 

a tělesnou výchovu ICSSPE (2011- 2018). Byl také předsedou Mezinárodního výboru 

sportovní pedagogiky ICSP při ICSSPE (2013- 2016). Fakultou kinesiologie Univerzity 

v Záhřebu byl při příležitosti 50 let od vzniku fakulty docent Antala jmenován „Visiting 

profesorem“ v roce 2009 v Národním divadle v Záhřebu za účasti klíčových akademických a 

odborných osobností Chorvatska a zemí EU a později při příležitosti oslav 55. výročí založení 

fakulty v roce 2014 mu byl udělen titul „Meritotius profesor“. 

Doma i v zahraničí je využíván jako recenzent i člen redakčních rad vědeckých časopisů. Byl 

jmenován členem Vědecké rady FSpS MU v Brně i Vědecké rady FTVŠ UK v Bratislavě, je 

členem „Kurikulární rady ministra školství, vedy, výskumu a športu SR“.  

Docent Antala je rovněž držitelem mnoha mezinárodních ocenění za vědeckou, pedagogickou 

a manažerskou práci (Brazílie 2007, 2009, 2013, Srbsko 2009, Mexiko 2009, Venezuela 

2009, Rumunsko 2010, Bosna a Hercegovina 2011, Bulharsko 2014, Černá Hora 2015, 

Albánie 2017). Byl oceněn i na FTVŠ UK jako nejlepší učitel v kategorii docent (2017), 

obdržel Bronzový odznak Slovenského olympijského výboru (2018). 

 

Závěr 

Doc. PaedDr. Branislav Antala, Ph.D. předložil kompletní dokumentaci o své práci v oblasti 

pedagogické, vědecko- výzkumné a publikační i v další společenské činnosti. Konstatuji 

splnění všech požadovaných sciento- metrických ukazatelů podle kritérií FTVŠ UK 

v Bratislavě.  



Docent Antala je známý svou vědeckou a pedagogickou činností nejen na Slovensku a 

v České republice, ale také v zahraničí (především jako prezident Mezinárodní federace 

tělesné výchovy (FIEP) v Evropě, kde důstojně reprezentuje Slovenskou republiku.  

Na základě výše uvedeného doporučuji Vědecké radě FTVŠ UK v Bratislavě udělit doc. 

PaedDr. Branislavu Antalovi, Ph.D. akademickou hodnost profesor ve studijním oboru 8.1.3. 

Športová edukológia. 

 

V Praze 10.5.2019 

Prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. 

Vedoucí oddělení Didaktiky TV 

Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky 

FTVS UK v Praze 

 

 


