
Posudok na inauguračné konanie Branislava Antala, Doc., PaedDr., PhD. 

z Fakulty telesnej výchovy a športu univerzity Komenského v Bratislave v študijnom 

odbore 8.1.3 Športová edukológia   

 

 

Oponent: prof. PaedDr. Karol Görner, KTVŠ FF UMB Banská Bystrica 

 

 

doc. PaedDr. Branislava Antala, PhD.,  si po 30 ročnej úspešnej pedagogickej a vedecko 

výskumnej práci, podal žiadosť na vymenovanie za univerzitného profesora na FTVŠ UK v 

Bratislave. Oprávňuje ho k tomu publikačná činnosť,  ohlasy na ňu doma i v zahraničí ako aj 

vedecko-výskumná činnosť s relevantnými výstupmi do praxe, hlavne v školskej telesnej 

a športovej výchove.  

 

Uchádzač vo svojej žiadosti predložil potrebné materiály v súlade s príslušnou vyhláškou 

a dokumentom „Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenovacieho 

konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave“ z r. 2013.   

 

V kvalifikačnom raste uchádzača po ukončení vysokoškolského štúdia na FTVŠ UK v 

Bratislave, kde ukončil štúdium v odbore Telesná výchova a Biológia, sú rozhodujúcimi 

medzníkmi v jeho vedecko-pedagogickom raste: 

 

- získanie vedeckej hodnosti PhD. v roku 1994 na FTVSŠ UK v Bratislave  

- získanie titulu docent v roku 2009 v odbore Športová edukológia  na FTVSŠ UK v Bratislave  

 

Hodnotenie jednotlivých oblastí činnosti.   

 

1. Pedagogická činnosť inauguranta vo vysokoškolskom prostredí je úzko spojená 

s  pôsobením na Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky FTVŠ UK v Bratislave 

v rokoch 1988 – 2009 ako odborného asistenta a neskôr docenta.  

 

Od začiatku svojho pedagogického pôsobenia sa orientoval na problematiku školskej telesnej 

a športovej výchovy.  

 

V pedagogickej oblasti sa jeho zameranie postupne premietlo do vyučovania predmetov -

Didaktika telesnej výchovy, Pedagogická prax, Základy podnikania, Manažment 

telovýchovných zariadení, Služby v cestovnom ruchu. V súčasnosti prednáša vo všetkých 

stupňoch vysokoškolského štúdia predmety: Didaktika telesnej výchovy, Základy podnikania, 

Podnikanie v športe, Manažment športových objektov, Pedagogická prax, Physical Education 

Pedagogy and its International Aspects (ERASMUS+), Odborná prax, Seminár k bakalárskym a 



diplomovým prácam. Po komplexnej akreditácii z roku 2014 je garantom študijného 

programu „Športový manažment“. 

 

Okrem pedagogickej činnosti na FTVŠ UK, sa aktívne dlhodobo zapája do prednášateľskej 

činnosti v rámci diaľkového štúdia učiteľov telesnej a športovej výchovy na Metodických 

centrách v Bratislave a v Prešove a pri doškoľovaní učiteľov telesnej a športovej výchovy v 

rámci Učiteľskej akadémie FTVŠ UK. V rokoch 2013 – 2016 bol odborným garantom 

národného vzdelávacieho projektu „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej 

výchovy“ spolufinancovaného zo zdrojov EU v podprograme Moderné vzdelávanie pre 

vedomostnú spoločnosť. 

 

Jeho erudovanosť a kvalita pedagogickej činnosti v predmetoch z oblasti vied a športe mu 

v minulosti, ako aj v súčasnosti umožnili využiť potenciál vo vedení záverečných prác. Za 

obdobie svojej pedagogickej činnosti bol vedúcim 61 úspešne obhájených záverečných prác. 

Z toho bakalárskych 34, diplomových 19, rigoróznych 2 a dizertačných prác 6. Bol 

oponentom množstva rigoróznych prác, projektov dizertačných prác, Bc. a Mgr. záverečných 

prác. Oponoval aj  viaceré dizertačné práce a habilitačné práce, pričom  viedol aj viacerých 

študentov aj v rámci ŠVA.  

 

Logickým vyústením jeho pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti bolo vedenie 

doktorandov, celkove pod jeho gesciou uspelo už 6 doktorandov. 

 

Poznám aj prednáškové aktivity doc. Antalu z rôznych konferencií. Jeho vystúpenia boli 

zamerané predovšetkým z problematiky telovýchovného procesu na základných a stredných 

školách kde v diskusiách vystupoval jasne a tematicky fundovane s uchytením 

najdôležitejšieho kontextu prednášanej problematiky.  

 

Doc. Antala je členom a predsedom komisie pre štátne záverečné skúšky na prvom stupni VŠ 

štúdia. Na druhom stupni VŠ je členom komisie pre štátne záverečné skúšky v študijnom 

programoch „Organizácia a riadenie športu“ a „Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo TV a 

Kondičné trénerstvo a učiteľstvo TV“ 

 

Doc. Antala je jedným z tých pedagógov, ktorý svoju odbornú spôsobilosť pretavil do bohatej  

zahraničnej spolupráce v oblasti vzdelávania s krajinami: Chorvátsko, Veľká Británia, 

Francúzsko, Belgicko, Grécko a inými, kde absolvoval krátkodobejšie, ale aj dlhodobejšie 

študijné pobyty, ktoré vyústili v mnohých prípadoch do spoločnej študijnej a výskumnej 

spolupráce.  

 

 

 

 



2. Vedecko-výskumná a publikačná činnosť 

 

Okrem všestrannej pedagogickej činnosti je rozsiahla aj jeho vedecko-výskumná a publikačná 

činnosť. Uchádzač spolu uvádza 273 výstupov, ktoré sú riadne zaevidované a zdokladované 

v univerzitnej knižnici. Uvádza naplnenie všetkých scientometrických ukazovateľov podľa 

kritérií VR FTVŠ UK v požadovanej štruktúre. Uvádza 8 monografií, v celkovom rozsahu 19,85 

AH,  štyri výstupy, ktoré sú evidované vo databázach WoS alebo Scopus. Je spoluautorom 2 

vysokoškolských  učebníc a  4 vysokoškolských učebných textov.  

  

Zo začiatku práce na vysokej škole, patria medzi najvýznamnejšie výstupy doc. Branislava 

Antala publikácie z oblasti vyučovania a hodnotenia telesnej výchovy :  

 

Antala, Branislav (41% [3,198 AH]) Hodnotenie v školskej telesnej výchove : základy teórie a 

praxe. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 1997. - 156 s. [7,80 AH], ISBN 80-88901-02-2;  na 

ktorú sú evidované 39 citačných ohlasov 

Antala, Branislav  (100% [2,60 AH])  Vývoj, súčasný stav a nové trendy vo vyučovaní telesnej 

výchovy v školách In: Didaktika školskej telesnej výchovy. - Bratislava : FTVŠ UK, 2001. - S. 17-

40. - ISBN 80-968252-5-9 ;  na ktorú je evidovaných 34 citačných ohlasov 

 

Antala, Branislav (100% [1,26 AH])  Hodnotenie v školskej telesnej výchove In: Didaktika 

školskej telesnej výchovy. - Bratislava : FTVŠ UK, 2001. - S. 162-182. - ISBN 80-968252-5-9;  

na ktorú je evidovaných 10 citačných ohlasov 

 

V neskoršom období sa vedecko výskumné a teda aj publikačné úsilie doc. Antalu sústredilo 

na hlbší ponor (nie len vecný, ale hlavne analyticko-syntetizujúci) do problematiky už vyššie 

naznačenej. Z hľadiska prínosnú pre teóriu a prax  považujem  za najnosnejšie nasledovné 

práce:  

 

Šimonek, Jaromír, ml. - Antala, Branislav (50% [2,82 AH]) Opinions of Slovak adolescents on 

P.E. and sport lessons. - 1. vyd. - Saarbrücken : LAP Lambert academic publishing, 2014. - 113 

s. [5,65 AH], ISBN 978-3-659-62247-2  

 

Luptáková, Gabriela (50%) - Antala, Branislav (50%): Collaborative learning with application 

of screen-based technology in physical education In: Montenegrin journal of sports science 

and medicine. - Roč. 6, č. 2 (2017), s. 49-56. - ISSN (print) 1800-8755; na túto sú evidované 

dva citačné ohlay 

 

Z najnovšieho obdobia publikačních aktivit a teda hlavne vedecko výzkumného zamerania 

pána doc. Antalu, by som chcel hlavne vyzdvihnúť prácu : 



 

Antala, Branislav (50% [4,60 AH]) - Luptáková, Gabriela. Medzinárodné aspekty školskej 

telesnej výchovy a jej manažmentu. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre 

telesnú výchovu a šport, 2016. - 184 s. [9,20 AH], ISBN 978-80-89075-53-9; na túto sú 

evidované dva citačné ohlay 

Publikácia bola vyústením riešenia grantu VEGA 1/0429/16 „Nové technológie v telesnej a 

športovej výchove a ich vplyv na afektívny a kognitívny rozvoj žiaka II. stupňa základnej 

školy“. Práca má široký teoretický charakter, jej naväčší potenciál vidím v originálnalite 

spracovaia pomerne málo cpracovanej problematiky, pričom autori sa v nej snažili prehľadne 

syntetizovať dostupné poznatky.   

 

Na základe zoznamu publikačnej a citačnej činnosti doc. PaedDr. Branislava Antala, PhD.,  

môžem potvrdiť prekročenie požadovaných fakultných kritérií na získanie titulu profesor. 

Celkovo je  uvedených 527 ohlasov, z toho 105 v zahraničných prácach. Tridsať sedem  

ohlasov je registrovaných v databázach WoS alebo Scopus.  

 

Bohatá publikačná činnosť doc. Antalu je v mnohých prípadoch vyústením riešenia viacerých 

grantových úloh. Celkovo sa podieľal na riešení 10 grantových úloh od projektov rezortného 

výskumu až po projekty celoštátne až medzinárodné.  Sám bol vedúcim  2 projektov, ktoré 

dosiahli pozitívne hodnotenie s viacerými relevantnými  publikačnými  výstupmi.  

 

Doc. Antala absolvoval niekoľko pozvaných prednášok na konferenciách doma (1 krát) 

i v zahraničí (9 krát), tieto boli publikované v relevantných periodikách. Následne absolvoval 

ďalších 19  pozvaných prednášok v zahraničí a 3 domáce.  

 

3. Iná činnosť 

 

Na medzinárodnej úrovni: 

 

Od roku 2008 je Prezidentom Medzinárodnej federácie telesnej výchovy (FIEP) v Európe 

Od roku 2009 Medzinárodný Viceprezident FIEP World  

Od roku 2011 do roku 2018 bol členom Exekutívy Medzinárodnej rady športovej vedy a 

telesnej výchovy (ICSSPE)  

Od roku 2013 do roku 2016 bol predsedajúci Medzinárodného výboru športovej pedagogiky 

(ICSP) pri ICSSPE). 

 

Bol a zároveň aj je členom redakčných rád a recenzentom cca. 15 vedeckých a odborných 

zahraničných časopisov (z toho napr. Kinesiology (Chorvátsko), FIEP Bulletin (Brazília), 

Gymnasium (Rumunsko), SportLogia (Bosna a Herzegovina), Croatian Journal of Education 

(Chorvátsko), Graduate Journal of Sport, Exercice & Physical Education Research (Veľká 



Británia),  Asian Journal of Exercice, Sports Science and Medecine  (USA), Educatione Fisica e 

Sport Nella Scuola (Taliansko). 

 

 

 

Na domácej úrovni: 

 

Od 2018 je členom  Kurikulárnej rady Ministra školstva vedy, výskumu a športu SR ,  členom 

Kurikulárnej rady bol aj v rokoch 2015 - 2016 

V rokoch 2007 až 2016 bol predsedom Ústrednej predmetovej komisie telesnej výchovy pri 

ŠPÚ), v súčasnosti je jej členom. 

V rokoch 2013 až 2015 bol odborným garantom národného projektu „Zvýšenie kvalifikácie 

učiteľov telesnej a športovej výchovy“ spolufinancovaného zo zdrojov EU v podprograme 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. 

Je členom redakčnej rady časopisu Telesná výchova a šport.  

 

4. Prínos uchádzača a jeho doktorandov pre rozvoj vedy  

     

Čo sa týka vedeckej školy doc. PaedDr. Branislava Antala, PhD., podieľal sa na úspešnom 

ukončení šiestich doktorandov. Doktorandi sa aktívne zapájali do projektovej činnosti v 

ktorej boli prevažne riešené otázky eminentného záujmu doc. Antalu (napr. ,,Efektívnosť 

doredukovaného vyučovania telesnej a športovej výchovy na gymnáziách; Názory žiakov 

vybraných stredných škôl na vykonávanie pohybovej aktivity na hodinách telesnej a 

športovej výchovy vo vzťahu k úrovni priestorových a materiálnych podmienok;  Postoje a 

motivácie k telesnej a športovej výchove žiačok mestských a vidieckych základných škôl vo 

vzťahu k úrovni pohybovej výkonnosti“). 

 

 

Záver 

doc. PaedDr. Branislava Antala, PhD., predložil kompletný spis v oblasti pedagogickej, 

vedecko-výskumnej a publikačnej, ako aj v inej spoločenskej činnosti. Konštatujem splnenie 

všetkých požadovaných scientometrických ukazovateľov podľa kritérií FTVŠ UK v Bratislave. 

Okrem spolupráce s kolegami na Slovensku a Čechách, spolupracoval a spolupracuje aj 

s kolegami so zahraničných pracovísk, pričom ocenenie jedného z nich vyústilo do ponuky 

hosťujúceho profesora. Táto skúsenosť bezpochybne  tiež prispela k pedagogickému, ale aj 

vedeckému formovaniu jeho osobnosti.  

 

Doc. Antala bol za svoju širokú vedecko pedagogickú a tiež manažérsku angažovanosť 

ocenený viacerými zahraničnými ( napr. FIEP International Gold Cross of Honor - Brazília, 

Zlatni džentleman - Srbsko, Aguila de Oro -  Mexiko, Pico Bolivar Award -Venezuela, National 

Sport Academy “V.Levski” Award - Bulharsko, Gold Plaque of Montenegrin Sports Academy - 



Čierna Hora, 2015, Albanian Sport Science Association Award - Albánsko a domácim 

ceneniam (napr. Bronzový odznak Slovenského olympijského výboru).    

 

Na základe uvedeného odporúčam VR FTVŠ UK v Bratislave udeliť doc. PaedDr. 

Branislavovi Antalovi, PhD.,  akademickú hodnosť profesor v študijnom odbore 8.1.3 

športová edukológia.      

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 01.07.2019                                                                            Karol Görner 

 

 


