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Stanovisko habilitačnej komisie k habilitačnému konaniu 

PaedDr. Pavla Horičku, PhD.  

v odbore športová edukológia 

 

1. Dňa 05.05.2022 PaedDr. Pavol Horička, PhD., vysokoškolský pedagóg vo funkcii odborný 

asistent, člen Katedry telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre požiadal 

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

v odbore 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. Vedecká rada  FTVŠ UK na svojom zasadnutí dňa 16.06.2022 schválila: 

a) habilitačnú komisiu v zložení: 
 

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

Členovia:  prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc. (FF UMB Banská Bystrica)   

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

Náhradník: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D. (FŠ PU Prešov) 
 

 

b) oponentov - menovite:  
 

prof. Mgr. Erika Zemková, PhD. (FTVŠ UK Bratislava)  

doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (FSpS MU Brno) 

doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD. (FF UMB Banská Bystrica) 

Náhradník: doc. PaedDr. Robert Rozim, PhD. (PF KU Ružomberok)  
 

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

prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.   

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.  

doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. 

Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.   

doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.  

Náhradník: Mgr. František Seman, PhD. 

 

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

publikácií 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 konštatovala, že PaedDr. Pavol Horička, 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 PaedDr. Pavla Horičku, PhD. 
 

Oblasť činnosti Kritériá na udelenie  

titulu docent 

Plnenie 

Kontinuálna vzdelávacia činnosť  v odbore 3 roky  22 rokov 

Vedenie ukončených záverečných prác 

študentov 

10 113 - diplomových prác 

105 - bakalárskych prác  

Tvorba študijných materiálov učebné texty - 6 AH 7,80 AH 

Odborné práce pedagogicko-metodického 

charakteru 

10 15 

 

  Prehľad pedagogického pôsobenia 

 Na Katedre telesnej výchovy športu, PF UKF v Nitre vyučoval alebo vyučuje predmety:  

• Semináre k prednáškam: 

• Teória športových hier (SaR a TV 2. stupeň)  

• Biomechanika (SaR a TV 1. stupeň)  

• Manažment a ekonomika športu (SaR a TV 1. stupeň)  

• Semináre:  

• Kolektívne športy I a II (SaR a TV 1. stupeň)  

• Športové hry I a II (SaR a TV 1. stupeň)  

• Teória kolektívnych športov voľného času – Indoor (SaR 2. stupeň)  

• Teória kolektívnych športov voľného času – Outdoor (SaR 2. stupeň)  

• Nové formy pohybových a športových hier (SaR 1. stupeň)  

• Metodika športových hier (TV 2. stupeň)  

• Pohybové hry (SaR a TV 1. stupeň)  

• Basketbal – športový tréning (TV 1. stupeň)  

• Športová špecializácia – basketbal (TV 1. stupeň)  

• Netradičné hry a cvičenia (PEP 1. stupeň)  

• Letné outdoorové činnosti (SaR a TV 1. stupeň)  

• Zimné outdoorové činnosti (SaR a TV 1. stupeň)  

• Od roku 2000 bol vedúcim 218 záverečných prác (113 diplomových prác a 105 bakalárskych 

prác). 

• Odborný konzultant viacerých príspevkov študentov na ŠVOČ na KTVŠ PF UKF v Nitre a aj 

na Celoslovenskom kole ŠVOČ. 

 

Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť                            

v študijnom odbore. Pobyty boli realizované v rámci programu Erasmus a Erasmus+: 

• Szegedi, Tudományegyetem Szeged, HU (16.-20.9.2019), 

• Jihočeská univerzita, České Budějovice, CZE (10.10.-14.10. 2016) – Staff Mobility, Teaching 

Mobility,  

• Nord Trondelag, Levanger, NOR (24.-28.2.2014) – Join Degree,  

• Jihočeská univerzita, České Budějovice, CZE (31.10-4.11.2011) – Teaching Mobility,  

• Nord Trondelag, Levanger, NOR (3.-9.5. 2010) – Teaching Mobility,  

• Masarykova Univerzita, Brno. CZE (21.-23.5.2008) – Teaching Mobility,  

• University of Coimbra, Coimbra, POR (24.-28.11.2008) – Teaching Mobility. 
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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 

9 

z toho 3-krát - vedúci 

projektu 

 

Monografie 1 2 

Vedecké práce/z toho zahraničné 20/5 49/17 

Evidované vo WoS alebo Scopus, 

alebo CC s IF > 0,10 

1 9 

Ohlasy  30 z toho 10 v zahraničí 99/47 

Evidované vo WoS alebo Scopus  3 43 

 

 

Za vrchol vo vedecko-výskumnej činnosti môžeme u Dr. Horičku považovať projekt VEGA 

1/0454/16: „Komplexná schopnosť agilita a možnosti jej rozvoja vo vybraných športoch“, 

v ktorom bol habilitant vedúcim projektu.  Projekt bol riešený v rokoch 2016-2018.  

Objektom skúmania projektu boli aspekty rozvoja agility ako komplexnej psychomotorickej 

schopnosti prostredníctvom špecifických tréningových podnetov, úroveň agility vo vybraných 

športových hrách, postavenie agility v štruktúre pohybových schopností, najmä rýchlostných a 

rýchlostno-silových; tvorba faktorovej analýzy agility (charakteristika a analýza podmieňujúcich 

činiteľov) a význam percepcie v procese regulácie a realizácie pohybovej činnosti. Z riešeného 

projektu bolo publikovaných 22 výstupov, z toho 6 v kategórii AAA, AAB alebo ADM.   
     
    Ako najvýznamnejší výstup riešeného projektu hodnotíme vedeckú monografiu „Agilita v športe“    

(AAB) v spoluautorstve, vydanú  Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá vyšla aj 

v zahraničnom vydavateľstve Cambridge Scholars Publishing (AAA) pod názvom „Agility in 

sport“ (2020) . Rovnako za významné výstupy môžeme považovať 4 vedecké práce v zahraničných  

    časopisoch registrovaných v databázach Web of Science  alebo SCOPUS. 
      
     Mimoriadne pozitívne hodnotíme príspevok kolektívu autorov ŠIMONEK, J., HORIČKA, P. & J.   

HIANIK. 2017. The differences in acceleration, maximal speed and agility between soccer, 

basketball, volleyball and handball players.  Journal of Human Sport and Exercise.   

     12(1), 73-82. ISSN 1988-5202, na ktorý je evidovaných 15 ohlasov v kategórii A. 
 

     Iné aktivity 

• lektor Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA), 

• lektor Slovenského futbalového zväzu (SFZ), 

• lektor Slovenskej boxerskej federácie (SBF), 

• predseda športovo-technickej komisie SAUŠ pre basketbal, 

• člen Metodickej komisie SBA, 

• účasť na: 

o World Univerziade Neapol (ITA) 3.-14.7.2019 - tréner reprezentácie SR – ženy,  

o World Univerziade Belgrade (SRB) 1.-12.7.2009 - tréner reprezentácie SR – ženy,  

o World Univerziade Izmir (TUR) -11.-22.8.2005 - tréner reprezentácie SR – muži. 
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6.   Záver habilitačnej komisie o plnení kritérií 

Habilitačná komisia po preštudovaní predložených materiálov konštatuje, že PaedDr. Pavol 

Horička, PhD. spĺňa a vo väčšine požiadaviek prekračuje pedagogické, vedecké, publikačné, 

citačné a osobnostné kritériá požadované pre habilitačné konanie.  

Jeho ďalšiu realizáciu odporúča obhajobou habilitačnej práce: „Identifikácia faktorov agility 

v športových hrách“ a habilitačnou prednáškou na tému: „Vzťah komponentov plánovanej a 

reakčnej agility k hernému výkonu v športových hrach“. 

 

 

       Predseda komisie:  prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.  ......................................... 

 

       Členovia:     prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.  ......................................... 

 

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

 

 

 

V Bratislave 20.07.2022 

 

 

 

 

  


