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Habilitačná práca predložená, ako súbor vedeckých prác pod názvom Vybrané faktory životného štýlu 

vysokoškolákov a  pohybová aktivita, je napísaní na 150 s., vrátane sumára bibliografických odkazov 

a jedenej strany príloh a samozrejme 73 strán publikovaných prác autorky v časopisoch a zborníku.  

Habilitačná práca je podľa môjho názoru adekvátna prijatej forme habilitačnej práce – súboru prác 

monotematického zamerania, v ktorej Mgr. Alena Buková, PhD predstavuje výsledky výskumov 

získaných počas niekoľkoročného sledovania vybraných faktorov životného štýlu  vrátane pohybovej 

aktivity.  

 Na prvých 25 stranách sa autorka venuje teoretickým východiskám, ktoré dopĺňajú a sumarizujú 

teoretické východiská k problematikám  jednotlivých  súborov šiestich prác vydaných v diapazóne 

rokov  2014 až 2021. Jednotlivé podkapitoly teoretického vstupu - ,,Pohybová aktivita v životnom štýle 

vysokoškoláka“ v sebe zahŕňa ešte dve podkapitoly a podkapitola -  ,,Vybrané faktory životného štýlu 

vysokoškolákov“ šesť podkapitol, aj keď do obsahového základu patrí prvých päť, šiesta mala byť 

spracovaná samostatne, lebo má len sprostredkovanú afinitu k podkapitole.  

Vo všeobecnosti môžem konštatovať, že autorka v tejto časti práce preukázala opodstatnenosť 

riešenia problematiky zameranej na životný štýl vysokoškolákov, ktorú podčiarkujú aj najnovšie 

výskumy realizované z oblasti tejto problematiky.  Autorka preštudovala a vecne aj ozrejmila obsah 

viacerých štúdií (prevažne zahraničných), ktoré akcentujú dôležitosť venovať sa problematike nosných  

faktorov vplývajúcich na  životný štýl vysokoškolskej populácie. Vysoko hodnotím snahu autorky 

o  komplexné predstavenie najnovších trendov týkajúcich sa vybranej problematiky.  

Napriek vyššie uvedenému v podkapitole 1.1.1 ,,Pohybová aktivita verzus pohybová inaktivita“, mi  

však chýba hlbší ponor smerom k pohybovej inaktivite. Veď aj samotný názov má v úvode uvedené 

,,pohybová aktivita...“, ale o tejto sa dozvieme ozaj len veľmi málo, čo je na škodu veci. Tu by som 

chcel uviesť, že autorka  mala niekde v teoretickej časti jasne vysvetliť čo sa chápe pod pohybovou 

aktivitou  a čo pod športovou. Na str. 10 sú síce uvedené kvázi definície športovania a pohybovej 



aktivity, ale ako sa to premietlo do samotného výskumného šetrenia autorky sa už nikde nedozvieme. 

Čo je horšie, že ani v samotnom súbore  publikovaných prác sa to nedozvieme a nevieme teda, či 

opytovaní mohli teda jasne chápať položené otázky týkajúce sa športových, prípadne pohybových 

aktivít.  Teda, keď to zhrniem,  či premenná mala jasne stanovenú validitu, lebo pokiaľ nie, muselo by 

sa to preniesť negatívne  do reliability výskumu.  Prosím teda o dodatočné predstavenie použitého 

dotazníka a o  vysvetlenie, ako to teda bolo s možným chápaním  pojmov týkajúcich sa športových 

prípadne pohybových aktivít opytovanými.  Navyše v jednotlivých publikovaných prácach autorka skôr 

využíva pojem športová aktivita a nie pohybová aktivita, ktorá je zmienená  v názve habilitačnej práce.   

V podkapitole 1.2.1 ,, Pohybová aktivita študentov vysokej školy“, som čakal, že sa niečo dozviem aj 

o konkrétnych preferenciách pohybových, prípadne športových aktivít vysokoškolskej populácie, tak 

ako sa prípadne môžeme dozvedieť pokiaľ si pozrieme napr.  príspevky Spehara – Gošníka – Reichela 

(2009) a Salmana (2012).  Vzhľadom k tomu, že som sa s takýmto pohľadom nestretol v teoretickom 

vstupe tak som očakával, že bude o tom nejaká zmienka v samotných publikovaných príspevkoch. 

Bohužiaľ ani v nich sa nestretneme s touto informáciou.  

Ciele výskumov  sú síce zrozumiteľné, ale podľa môjho názoru, len tri sú sformulované v kontexte 

vedeckého charakteru (cieľ práce 2, 5 a 6 ).  Rozšíriť poznatky  je predsa bazálny cieľ pre ktorý sa každá 

výskumná práca realizuje, ale nemá priamu vypovedaciu hodnotu k vedeckému cieľu.  

Spracovanie metodiky prác cez charakteristiku súborov až po metódy spracovania údajov hodnotím 

cez prizmu opisu už publikovaných jednotlivých metód v príspevkoch veľmi pozitívne. Je spracovaná 

prehľadne a zrozumiteľne. Pokiaľ by som však mal hodnotiť, prieraznosť  metódy zbierania 

výskumného materiálu – opytovaciu metódou dotazníka, tak by som sa musel vrátiť k vyjadreniam 

v štvrtom odstavci tohto posudku.  

Výsledky výskumov stručne, ale zrozumiteľne mapujú jednotlivé výsledky ku ktorým sa autorka 

dopracovala v šiestich publikovaných štúdiách, aj keď v konečnom dôsledku sa čitateľ, aby dosiahol 

plastický obraz  musí  s nimi oboznámiť  v konkrétnych príspevkoch.  

K vyššie uvedenému vyjadreniu by som sa priklonil, aj pokiaľ mám zaujať postoj ku kapitole ,,Diskusia“ 

a následne ,,Závery a odporúčania“. V diskusii oceňujem, že autorka pri jednotlivých vyjadreniach 

siahla aj po nových argumentoch, ktoré boli publikované až po dátume uverejnenia tej ktorej štúdie.   

Záver recenzie: 

Silnou stránkou habilitačnej práce a v nej obsiahnutých štúdií je početnosť súborov. Vzorka je tvorená 

z vysokoškolských študentov a študentiek dvoch významných univerzít východného Slovenska a je 

reprezentatívna vzhľadom k demografickým faktorom.  Aj keď získané výsledky nie je možné v plnej 



miere zovšeobecniť pre celé Slovensko,  pre región východného Slovenska majú získané a následne 

analyzované údaje vysokú vypovedaciu hodnotu. Predovšetkým  tým, že poskytujú neoceniteľné 

východiskové údaje pre prácu s vybranými faktormi životného štýlu vysokoškolákov, ktoré by mohli 

poslúžiť k následnému navrhovaniu efektívnych spôsobov pri motivácii študentov viesť zdravý životný 

štýl.  

Slabou stránkou práce je rozhodne skutočnosť, že autorka nikde jasne neuvádza rozhranie medzi 

chápaním pohybovej a športovej aktivity. Taktiež okrem informácií o početnosti (teda frekvencii) 

pohybovej aktivity, sa nič nedozvieme o intenzite a spôsobe vykonávania a prípadne  výkonnostnej 

úrovni (rekreačná, výkonnostná, vrcholová) pohybovej aktivity. Z tohto pohľadu sa mi vidí potom 

trochu nadnesené v názve habilitačnej práce operovať s pojmom pohybová aktivita v kontexte 

primárneho chápania tejto zložky v komplexe vybraných faktorov životného štýlu.  Navyše v piatej 

štúdii, ktorá zisťovala vzťahy medzi percentom telesného tuku vysokoškoláčok a niektorými faktormi 

životného štýlu,  o pohybovej aktivite nenájdeme ani zmienku.  

Na základe sumarizujúcej analýzy plusov a mínusov  predloženej habilitačnej práce: ,,Vybrané faktory 

životného štýlu vysokoškolákov a  pohybová aktivita“, autorky Mgr. Aleny Bukovej, PhD., sa prikláňam 

ku konštatovaniu, že autorka  svojou habilitačnou prácou splnila podstatné náležitosti kladené 

štandardne na habilitačné spisy, čo ju podľa môjho názoru  predurčuje na obhajobu pred vedeckou 

radou FTVŠ UK a po jej úspešnom obhájení navrhujem vyššie menovanej udeliť vedecko-pedagogický 

titul docent v odbore habilitačného konania športová edukológia. 
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