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Habilitantka Mgr. Alena Buková, PhD., predložila na posúdenie habilitačnú prácu vo 

forme súboru šiestich vedeckých prác, ktoré sa zaoberajú analýzou vybraných aspektov 

životného štýlu vysokoškolských študentov východného Slovenska. Nakoľko je 

vysokoškolské štúdium spojené s radikálnou zmenou životných vzorcov, a študenti čelia 

novému spoločenskému životu, je toto obdobie kritické z pohľadu zvýšenej pohybovej 

inaktivity, problémov súvisiacich so stravou, stresom, poruchami spánku, fajčením 

a zvýšenou konzumáciou alkoholu. Predloženú problematiku preto hodnotím ako vysoko 

aktuálnu v každom období, čomu nasvedčuje aj kvalitne vypracovaný komentár k súboru 

prác, v ktorom sa habilitantka opiera o množstvo výskumných prác publikovaných za 

posledných 10 rokov a je teda vidieť, že problematika životného štýlu vysokoškolákov sa rieši 

nepretržite, celosvetovo. 

Habilitačná práca svojim rozsahom presahuje požiadavky kladené na tento druh 

kvalifikačných prác. Je napísaná na 149 stranách, z ktorých 40 strán tvorí komentár k súboru 

prác, ktorý je štruktúrovaný podľa klasickej schémy vedeckých prác od teoretických 

východísk práce, cieľov, metodiky, výsledkov, diskusie, záverov a odporúčaní. Komentár 

k súboru prác je vypracovaný kvalitne, erudovane a je úzko prepojený s obsahom súboru 6 

vedeckých prác, čím autorka vytvorila syntézu uceleného zámeru obsiahnutého v názve 

predloženého spisu, ktorý je v afinite so súborom prác. Súbor prác predstavuje 6 vedeckých 

príspevkov v časovom rozpätí 7 rokov (2014-2021), z ktorých je 5 zahraničných, štyri z nich 

sú registrované v databáze Web of Science, jeden dosahuje qvartil Q2. Stojí ale za zváženie, 

do akej miery zameranie časopisu Applied Sciences korešponduje so študijným odborom 

vedy o športe, resp. športová edukológia, v ktorej sa habilitantka habilituje. Domáca 

publikácia je zaradená v kategórii AFB, teda pozvaná prednáška na domácej konferencii. 

V štyroch prácach habilitantka figuruje ako prvý autor, v jednej práci ako druhý autor no 

s totožným percentuálnym podielom ako prvý autor. K predloženému súboru prác nemám 

žiadne pripomienky, nakoľko vo všetkých autorka i spoluautori riešia problematiku životného 

štýlu vysokoškolákov a vysokoškoláčok, ide o vysokokvalitné výstupy, ktoré navyše pred 

publikovaním podliehali recenznému konaniu, a sú uvedené v habilitačnom spise v celom 

svojom rozsahu. 

Habilitačná práca sa opiera o 301 zdrojov veľkej väčšiny zahraničných (97,7 % 

z celkového počtu literárnych prameňov), a ako som už vyššie spomenula, až 87,1 % 

z celkového počtu bibliografických odkazov je publikovaných za posledných 10 rokov. 

Pozoruhodným sa ukazuje, že habilitantka využila dokonca až 83 prameňov z celkového 



počtu (27,6 %) s rokom vydania 2021, čo je rok pred odovzdaním spisu. Je teda vidieť, že 

pracovala naozaj s najaktuálnejšími poznatkami v predloženej problematike. 

Cieľ výskumu ako aj čiastkové ciele výskumu sú formulované vhodne a jednoznačne 

stanovujú, čo nimi autorka vo svojom výskume odhaľovala. Možno je ale zbytočné v cieli 

uvádzať metódy výskumu „...na základe dotazníkovej metódy a následnej vecnej analýze...“, 

nakoľko tie sú podrobne popísané v kapitole tri, resp. podkapitole 3.3. Zaujímalo by ma, či 

bola dotazníková metóda štandardizovaná, príp. ako sa realizovala štandardizácia použitého 

diagnostického nástroja? Celý výskum habilitantky sa realizoval v rámci grantovej úlohy 

VEGA č. 1/1343/12 ako uvádza v podkapitole 3.2 Organizácia výskumu, čo možno chápať 

tak, že aj predložené práce v rámci súboru prác boli výstupmi spomínaného VEGA projektu. 

Odkaz na grantovú úlohu autorka a spoluautori výskumov uvádzajú len v štyroch prácach, 

ktoré sú staršieho dáta, novšie práce sa realizovali bez podpory grantovej úlohy alebo za 

podpory inej grantovej úlohy (VEGA č. 1/0825/17). Je to pochopiteľné, nakoľko zber 

výskumných údajov prebiehal počas rokov 2012 až 2014. Treba ale podotknúť, že aj keď je 

zber výskumných údajov predloženého habilitačného spisu značne staršieho dáta, neznižuje to 

jeho kvalitu, nakoľko v rámci grantovej úlohy bolo publikovaných niekoľko významných 

a hodnotných výstupov, ktoré sú súčasťou prílohy 2, a parciálne výsledky výskumu je možné 

publikovať aj v súčasnosti. Čo je tiež pozoruhodné, pri štatistickom spracovaní boli použité 

údaje 2760 členného súboru študentov dvoch slovenských univerzít východného Slovenska 

(UPJŠ a TUKE). 

Výsledky výskumu habilitačnej práce (súboru vedeckých prác) sú interpretované jasne 

a pre čitateľa zrozumiteľne. Autorka svojimi výskumami dospela k významným zisteniam 

v súboroch vysokoškolákov, akými sú pozitívny vzťah medzi frekvenciou športovej aktivity 

a premennými frekvencia stravovania do dňa, pravidelnosť raňajok, únava po zobudení, čas 

skonzumovaného najväčšieho množstva stravy, a tiež vzťah medzi percentom telesného tuku 

a pravidelnosťou večerania, času večere pred spaním, frekvencie stravovania do dňa. Mňa 

osobne zaujali výsledky 4. práce a síce zistenie, že vysokoškoláčky s najvyššou týždennou 

frekvenciou vykonávania športovej aktivity (3x a viac) disponovali v najväčšom počte zo 

všetkých sledovaných súborov (41,5 %) výskytom dvoch a viac zdravotných problémov. Ako 

by ste tento poznatok zdôvodnili? 

Závery habilitačnej práce (súboru vedeckých prác) sú formulované jasne. 

V odporúčaniach považujete za veľmi dôležité, aby akademické osnovy ponúkali príležitosti 

pre študentov stať sa fyzicky aktívnejšími. Mohli by Ste špecifikovať, čo pod týmito 

príležitosťami myslíte, o aké príležitosti ide. Prosím, konkretizujte. 

Záverom musím konštatovať, že predložená habilitačná práca (súbor vedeckých prác), 

ktorej protokol o kontrole originality odhalil zhodu 9,87 %, je autorkou napísaná na veľmi 

dobrej úrovni, aj keď sa v nej vyskytlo niekoľko preklepov, príp. formálnych chýb, ktoré ale 

neznižujú jej kvalitu, napr.: 

- Používanie skratiek (KVO, ISCHS; s. 7) v texte skôr, ako boli rozpísané (s. 9 pod 

tabuľkou, resp. s. 10); 

- Zamieňanie desatinných bodiek s desatinnými čiarkami pri hodnotách „p“ (napr. s. 

32); 

-  Dielo autora Alkazemi (2019) je uvedené v slovenskom jazyku, hoci sa jedná 

o zahraničný zdroj. 

Za silné stránky práce považujem: 

- Početnosť výskumného súboru (n=2760); 

- Prevaha využívania zahraničných zdrojov nad domácimi (97,7 % versus 2,3 %); 

- Aktuálnosť použitej literatúry (87,1 % za posledných 10 rokov, 27,6 % z roku 2021); 

- Kvalita súboru prác z hľadiska evidencie vo významných databázach (WoS, Scopus); 



- Dlhodobé výskumné zameranie, vysoká erudovanosť a výborná orientácia autorky v 

problematike životného štýlu vysokoškolskej populácie (viď prílohy 1-3). 

 

Záver: 

Predložený habilitačný spis v rátane súboru vedeckých prác dokumentuje dlhodobé výskumné 

zameranie, vysokú erudovanosť vo výskumnej problematike habilitantky Mgr. Aleny 

Bukovej, PhD., a tak práca spĺňa požiadavky pre pokračovanie habilitačného konania pred 

Vedeckou radou Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Na 

základe predloženej habilitačnej práce a jej úspešnej obhajoby navrhujem, aby bol Mgr. Alene 

Bukovej, PhD., udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore Športová edukológia. 

 

 

 

V Bratislave, 13. 5. 2022     doc. Mgr. Dagmar Nemček, PhD. 


