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Stanovisko habilitačnej komisie k habilitačnému konaniu 

Mgr. Mateja Chrena, PhD. 

v študijnom odbore vedy o športe (pôvodne športová edukológia) 

 

1. Dňa 10.09.2020 Mgr. Matej Chren, PhD., vysokoškolský pedagóg vo funkcii odborný 

asistent, člen Katedry gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov FTVŠ UK požiadal dekana 

FTVŠ UK prof. Mgr. Mariána Vanderku, PhD. o začatie habilitačného konania 

v študijnom odbore vedy o športe (pôvodne športová edukológia). Žiadosť obsahovala 

všetky predpísané súčasti a materiály podľa Vnútorného predpisu č. 3/2013 Zásady 

habilitačného konania o udelení titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora 

na FTVŠ UK v Bratislave a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor. Dekan fakulty žiadosť prijal a predložil na rokovanie VR FTVŠ UK. 

 

2. VR FTVŠ UK na svojom zasadnutí dňa 22.10.2020 schválila: 

a) habilitačnú komisiu v zložení: 

    Predseda:  prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. (FTVŠ UK Bratislava) 

    Členovia:  prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. ( FTVS UK Praha, ČR), 

   doc. Mgr. Marta Poláková, ArtD. (HTF VŠMU Bratislava) 

    Náhradník:  doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. (PF UKF Nitra) 

 

b) oponentov - menovite:  

doc. Mgr. art. Jozef Meričko, ArtD. (HTF VŠMU Bratislava) 

doc. PhDr. Viléma Novotná (FTVS UK Praha, ČR) 

prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD. (FTVŠ UK Bratislava) 

    Náhradník:  prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. (PF UKF Nitra)  

 

c) posudzovateľov habilitačnej prednášky, členov VR FTVŠ UK – menovite: 

     doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD. 

    doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. 

    doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD. 

    Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD. 

    Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD. 

    Náhradník: Mgr. Ján Cvečka, PhD. 

 

3. Habilitačná komisia preskúmala všetky predložené materiály. Na základe originálov 

a kópií publikácii vedeckého a odborného charakteru posúdila ich zaradenie podľa 

Vnútorného predpisu č. 10/2019 Smernica rektora UK v Bratislave o evidencii 

publikačnej činnosti. Komisia zároveň zhodnotila pedagogickú a vedeckovýskumnú 

spôsobilosť uchádzača a skonštatovala, že Mgr. Matej Chren, PhD. plní všetky 

habilitačné kritériá FTVŠ UK schválené vo VR UK dňa 3.03.2014. 
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4. Pedagogická oblasť a jej plnenie 

 Základné ukazovatele pedagogického pôsobenia Mgr. Mateja Chrena, PhD. 

Oblasť činnosti Kritériá na udelenie 

titulu docent 

Plnenie 

Kontinuálna vzdelávacia činnosť v odbore 3 roky  12 rokov 

Vedenie ukončených záverečných prác 

študentov 

10   9 – diplomových prác 

10 – bakalárskych prác  

Tvorba študijných materiálov učebné texty - 6 AH 12,44 AH 

Odborné práce pedagogicko-metodického 

charakteru 

10 13 

 

Prehľad pedagogického pôsobenia 

• od roku 2008 (úväzok 0,7) a od roku 2009 (úväzok 1,0) po súčasnosť - prednášky, 

semináre a praktické cvičenia z predmetov Teória a didaktika športovej špecializácie 

III,IV,V,VI- tanečný šport, Teória a didaktika športovej špecializácie II - tanečný 

šport, tanečné disciplíny IDO, akrobatický rock and roll, tance (ľudové tance a iné), 

Športová špecializácia I, II, III, IV – tanečný šport, Športová špecializácia III, IV – 

Tance (ľudové tance a iné), Tance a rytmická príprava, Koordinačné schopnosti, VP 

Tanečný šport – latinskoamerické tance, VP Tanečný šport – štandardné tance, 

Gymnastika pre školskú telesnú výchovu. 

• prednášky a semináre v rámci ERASMUS - Latin American Dances, Ballroom 

Dances, 

• prednášky a semináre v rámci externého štúdia trénerov I., II. a III. stupňa, 

• autor 2 vysokoškolských učebníc, 13 odborných prác, 2 učebných textov a skrípt, 

• člen komisie štátnych skúšok pre 1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.), 

• 2010 – 2019 člen rady ŠVOUČ, 

• predseda komisie sekcie pohybových skladieb fakultných konferencií ŠVOUČ. 

 

 

5. Vedecká produkcia 

        Publikačná činnosť a ohlasy; prehľad a plnenie kritérií: 

Oblasť činnosti Kritériá na udelenie  

titulu docent 

Plnenie 

Granty Úspešne ukončené 2 

výskumné projekty, z toho    

v jednom ako vedúci, resp. 

zástupca projektu 

8 

z toho 1-krát – vedúci 

projektu 

Monografie 1 2 

Vedecké práce/z toho zahraničné 20/5 34/5 

Evidované vo WoS alebo Scopus, 

alebo CC 
1 2 

Ohlasy domáce/zahraničné 30/10 66/12 

Evidované vo WoS alebo Scopus  3 25 
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Za vrchol vo vedecko-výskumnej činnosti môžeme u dr. Chrena považovať projekt 

VEGA, v ktorom pôsobil ako vedúci projektu. 

 

V rokoch 2016-2018 riešil projekt: 

„Biomechanická analýza pohybového výkonu v tancoch a gymnastických 

športoch“. 

Cieľom projektu bolo na základe biomechanickej analýzy pohybových výkonov v 

tancoch a gymnastických športoch (softvér Simi Motion 3D) spresniť, špecifikovať a 

optimalizovať technické vykonávanie jednotlivých fáz a mikrofáz vybraných 

akrobatických cvičebných tvarov, tanečných figúr a obratov. 

Teoretickým ako aj praktickým prínosom tejto grantovej úlohy je vyčlenenie 

konkrétnych kinematických charakteristík vybraných pohybových štruktúr s 

poukázaním na možnosti ich didaktického riešenia. Kinematická analýza a následný 

rozbor techniky budú návodom pre trénerov na odstraňovanie technických chýb. 

Poznaním kinematickej analýzy pohybu sa zdokonalí motorické učenie a 

algoritmizácia nácviku jednotlivých tanečných figúr a gymnastických cvičebných 

tvarov.  

Hlavné poznatky uvedeného projektu boli publikované vo výstupnom vedeckom 

zborníku pod názvom “Biomechanická analýza pohybového výkonu v tancoch a 

gymnastických športoch“ .  
 

 

6.    Iné aktivity 

• od roku 2011 člen vzdelávacieho úseku Slovenského zväzu tanečného športu, 

• od roku 2017 vedúci vzdelávacieho úseku Slovenského zväzu tanečného športu, 

• člen prezídia a rady Slovenského zväzu tanečného športu, 

• reprezentačný tréner latinskoamerických tancov Slovenského zväzu tanečného športu, 

• medzinárodný rozhodca (v roku 2019 rozhodoval MS v štandardných tancoch), 

• tancoval v 4. sériách tanečnej televíznej show Let‘s Dance, 

• víťaz Let‘s Dance 5 so športovou moderátorkou Janou Hospodárovou, 

• vystupoval v divadelnej tanečnej show Just Dance v divadlách Nová scéna a 

Istropolis, 

• niekoľkonásobný Majster Slovenska v štandardných a latinskoamerických tancoch, 

• finalista a semifinalista svetových súťaží, 

• najlepšie umiestnenie v svetovom rebríčku 39. miesto z viac ako 1500 párov, 

• v rokoch 2011 - 2013 vedúci tanečnej akadémie v najprestížnejšej letnej škole na svete 

v Anglickom Millfielde, 

 

7.   Záver habilitačnej komisie o plnení kritérií 

Habilitačná komisia po preštudovaní predložených materiálov konštatuje, že Mgr. 

Matej Chren, PhD. spĺňa a vo väčšine požiadaviek prekračuje pedagogické, vedecké, 

publikačné, citačné a osobnostné kritériá požadované pre habilitačné konanie 

a odporúča jeho ďalšiu realizáciu obhajobou habilitačnej práce: „Úroveň 

somatických, funkčných a rovnováhových ukazovateľov v tanečnom športe“ a 

habilitačnou prednáškou na tému: „Fyziologické zaťaženie vrcholových súťažných 

párov v tanečnom športe“. 
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Predseda komisie: prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.  ............................................. 

 

Členovia:  prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.   ............................................ 

 

   doc. Mgr. Marta Poláková, ArtD.  ............................................ 

 

 

V Bratislave   15.11.2020 


