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Výzkumná problematika označovaná jako „agility“, kterou se zabývá předložená habilitační 
práce (dále HP), je ve sportovních vědách považovanou za velmi důležitou, a to zejména ve 
sportovních hrách. Práce má charakter souboru šesti prací, na nichž se autor výzkumně a 
publikačně podílel. Habilitační práce není příliš rozsáhlá, autor sice uvádí 95 stran, ve 
skutečnosti jde o 74 stran textu a 17 stran seznamu literatury (s nadprůměrným počtem 229 
zdrojů) a 1 stranu příloh. Recenzent přesně nezná pokyny pro tvorbu habilitačních prací na UK 
FTVŠ Bratislava ani předepsanou citační normu, nicméně část Seznam literatury se obvykle 
v závěrečných pracích nečísluje.  

Text HP je strukturován v souladu s obvyklými metodologickými zvyklostmi, a to i z hlediska 
proporcionálního zastoupení teoretické a výsledkové části. V kontextu metodologických 
zvyklostí by se kapitola Výsledky práce mohla spíše nazývat „Výsledky a diskuse,, nebo by část 
„Diskusia“ mohla být samostatnou kapitolou. V jinak vhodně koncipovaném a strukturovaném 
abstraktu recenzent postrádá část Závěry, která bývá nepostradatelnou součástí abstraktu v 
odborných publikací. 

V Kapitole 1 autor velmi podrobně a odborně zdatně vysvětluje základní pojmy, vychází 
přitom z mnohočetných zahraničních publikací a vhodně směřuje k formulování dílčích 
výzkumných problémů a cílů výzkumu. Pro recenzenta je poněkud matoucí pouze skutečnost, že 
v jednotlivých částech HP se někde hovoří o „bežeckej a reakčnej agilitě“ a jinde o „plánovanej a 
reakčnej agilite“. Např. Kapitola 1 (bežecká agilita; Little & Williams, 2005), Lockie, Jeffriess, 
McGann, Callaghan a Schultz (2014) reakčná a bežecká agilita, Práca 2: faktor 4 – plánovaná 
agilita: Illinois Agility test, Práca 4: 4. bežecká agilita: Illinois test (Getchell, 1979). Přitom i 
zahraniční odkazy se přiklánějí spíše k pojmu běžecká agilita: 
(https://www.topendsports.com/testing/tests/illinois.htm; Illinois Agility test: to test running 
agility using various turns and movements). Ani v části 1.3 Plánovaná a reakčná agilita nelze 
nalézt jednoznačné vysvětlení – snad se to podaří vysvětlit při obhajobě (otázka č. 1).  
Autor na základě rozsáhlé syntézy poznatků formuloval jak obecný cíl (… diagnostikovať úroveň 
bežeckej a reakčnej agility, …) , tak šest dílčích cílů korespondujících s problematikou 
jednotlivých dílčích výzkumů. 

Cíle výzkumu byly realizovány u rozsáhlých souborů probandů (celkem n = 445) z různých 
sportů a u nesportující mládeže se záměrem zjistit diference a asociace mezi jednotlivými 
kohortami podle věku, pohlaví a sportovní specializace.  

Výzkumnou problematiku lze považovat za vysoce aktuální, a to zejména s ohledem na možné 
efekty v dlouhodobém tréninkovém procesu i další publikační potenciál. 

Seznam bibliografických odkazů obsahuje poměrně velký počet zdrojů (246) s majoritním 
podílem zahraničních publikací, což dokumentuje vysokou odbornou erudici autora. Některé 
z publikací sice mají spíše charakter historické vzpomínky (Harrison, 1950; McCloy, & Young, 
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1954; Barrow, & McGee, 1971; Mathews, 1973), což autor také zmiňuje např. na s. 25. Zdroj 29. 
obsahuje 2 publikace, což se při velkém počtu citací může stát. 

Grafická úprava práce je na velmi dobré úrovni a odpovídá obvyklým standardům; text je 
doplňován obrázky, které řešenou problematiku vhodným způsobem dokreslují. Stylistické 
zpracování a způsob vyjadřování autora jsou na velmi solidní úrovni; drobné gramatické, citační, 
resp. formulační nedostatky; např. formulace: „… agilita predstavuje komplexnú a otvorenú 
pohybovú zručnosť“ – pojem zručnost je zřejmě v češtině dovednost, lepším označením by byla 
schopnost, a to i v kontextu obrázku 3, a formulace na s. 17 (… plánovaná a reakčná agilita sú 
odlišné zručnosti (schopnosti) v atletike aj v basketbale.); jsou vzhledem k rozsahu HP 
omluvitelné.  
 
TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
Teoretická část (kapitola 1) je dostatečně obsáhlá, autor se postupně zabývá objasněním pojmu 
agilita z různých úhlů pohledu včetně jejích determinujících faktorů (výhrady k formulaci pojmů 
běžecká/plánovaná/reakční agilita jsou uvedeny výše). Autor v této části prokazuje dobrý 
přehled o relevantní literatuře (zejména zahraniční), text je vhodně doplněn tabulkami a 
obrázky. Vzhledem k věkovému složení výzkumných souborů by HP prospělo zařazení pasáže k 
problematice identifikace sportovního talentu, stejně jako zmínka o teorii testování, motorických 
testech, kritériích kvality testů atd. 

Z textu zabývajícího se primárně agilitou je zřejmé, že autorovi je tato problematika blízká, 
zmiňuje jak historické souvislosti, tak novější poznatky dokumentované citacemi o výzkumech 
agility v různých sportech. Velmi dobrou úroveň mají pasáže věnované rozvoji a diagnostice 
agility, které se opírají o četné aktuální publikace s vysokým podílem zahraničních.  

Přes výše uvedené drobné výtky lze ocenit obsah, rozsah a aktuálnost teoretické části, kvalitu 
by ještě zvýšilo zakončení celé kapitoly souhrnem poznatků vysvětlujících formulaci 
jednotlivých výzkumných problémů.  
 
VÝZKUMNÁ ČÁST 
V kapitole 2 Ciel´práce poněkud nejasně působí formulace „určiť … mieru ich vzájomnej 
determinácie“, a to s ohledem na význam slova determinace ve smyslu „vztah mezi určujícím a 
určovaným“, resp. „vymezení, určení pojmu“. Dílčí cíle jsou formulovány jasně a srozumitelně. 

V části 3 Metodika práce jsou podrobně charakterizovány jednotlivé výzkumné soubory, které 
mají charakter záměrných výběrů, což má pochopitelně dopad na zevšeobecnění závěrů 
výzkumů. V kapitolách 3.2 a 3.3 je uveden podrobný popis výzkumných metod, což umožňuje 
získání poměrně jasné představy o realizaci diagnostiky a získání výzkumných dat pomocí 
zvolených testů. Dále jsou v nich stručně popsány použité metody deskriptivní a inferentní 
(analytické) statistiky. S ohledem na metodologické zvyklosti je nutno konstatovat, že pomocí 
tzv. testování statistických hypotéz nulovou hypotézu buďto zamítáme (potom existuje 
významná diference, resp. asociace, tedy alternativní hypotéza), nebo ji nelze zamítnout (Hendl, 
2012, s. 182).  

 
VÝSLEDKOVÁ ČÁST 
Výsledková část je rozsahem vyvážená s teoretickou a členěna do 6 dílčích částí 
korespondujícími s realizovanými výzkumy. Výsledky jsou vhodně prezentovány v četných 
tabulkách (ne vždy jsou uvedeny jednotky měření) a obrázcích; u některých z nich ovšem 



 

 

recenzent občas postrádá vysvětlivky a vzhledem k habilitační práci ve slovenštině by měly být 
takto zřejmě i popsány (a ne anglicky). Obecně řečeno, střídaní slovenských a anglických pojmů 
ve slovensky psané HP nepovažuji za šťastné (i když je to ovlivněno publikovanými články v 
angličtině). Lze ocenit, že autor používá k řešení dílčích výzkumných problémů pokročilé 
statistické metody, i když interpretace výsledků není vždy zcela v pořádku. Ovšem s ohledem na 
skutečnost, že se jedná o publikované výsledky, které již prošly recenzním řízením, považuji za 
zbytečné rozebírat jednotlivé statisticko-metodologické nedostatky. Snad jen několik poznámek 
k statisticko-metodologickému zpracování: 
- posouzení diferencí středních hodnot např. mezi výsledky běžecké (ILL) a reakční agility 

(FAC) ve 3 sportovních hrách (4.1), resp. mezi úrovní PA a RA podle věku a sportovní 
specializace (4.2) nebo v části 4.4 mezi jednotlivými soubory a variabilita výsledků 
jednotlivých testů jsou hodnoceny pouze verbálně, stejně jako v části 4.5, popř. graficky. 

- Lze ocenit snahu (i když jen v některých výzkumech) o posouzení výsledků pomocí ES indexu 
v případě zamítnutí nulové hypotézy, což vhodně dokresluje sílu efektu. Snad jen formulace 
„evidentná významnosť“ si žádá bližšího vysvětlení (otázka č. 3).  

- V korelační matici (Tabulka 3) je redundantní uvádět zrcadlově stejné hodnoty korelačních 
koeficientů nad i pod diagonálou. Pro posuzování diferencí pro 3 nezávislé soubory (4.4) by 
bylo vhodnější použití metody analýzy rozptylu, při aktuálním použití t-testu by bylo vhodné 
alespoň posouzení pomocí věcné významnosti (ES).  

- Velmi zajímavé informace o vývojových trendech v průběhu ontogenetického vývoje 
v kategoriích U11–U16 (4.3) by si zasloužily pokročilejší statistické zpracování (jako např. 
4.6), opět „trpí“ nepoužitím analýzy rozptylu. Nicméně vývojové trendy u obou typů agility 
jsou i takto zřetelné a prokazují, že výkony se zlepšují s nárůstem věku.  

- Použití některých symbolů (Ø zřejmě pro aritmetický průměr, sig. zřejmě pro hladinu 
významnosti, resp. některé podivné zápisy např. 𝑥̅  16,77s) přikládám spíše únavě autora při 
analýze mnoha výzkumných dat a tvorbě HP nežli neznalosti, nicméně statistika nepotěší.  

 
V nepříliš rozsáhlé části Diskuse (celkem 7 s, součást kapitoly 4 Výsledky práce) autor 

prokazuje odbornou erudici, znalost relevantních – zejména zahraničních – výzkumů, jejichž 
poznatky komparuje s vlastními výsledky. V jednotlivých částech se podrobně vyjadřuje k dílčí 
výsledkům vlastního výzkumu a při srovnává s výsledky jiných autorů prokazuje dobrý vhled do 
zkoumané problematiky.  

Kapitola 5 Závěry je vhodně členěna na části 5.1 Závery pre rozvoj vedného odboru a 5.2 
Závery pre využitie v športovej praxi. V části 5.1 jsou sumarizovány zjištěné výsledky a 
prezentovány získané poznatky v kontextu zjištěných závěrů. Tato část je poměrně obsáhlá lze si 
představit v závěru její stručnější zobecnění. V části 5.2 autor formuluje řadu doporučení pro 
sportovní praxi, týkajících se tréninkových přístupů, výběru talentů, tréninkových prostředků a 
možného využití pro obsahovou inovaci osnov školní TŠV. Za velmi vhodné a řadou významných 
časopisů požadované považuji části Limity výzkumu. 
 
 
 
 
 
 



 

 

CELKOVÝ ZÁVĚR  
Z celkového pohledu na předloženou habilitační práci lze hovořit o kvalitní, obsahově i tematicky 
zajímavé vědecké práci, ze které je zřejmý velmi dobrý a dlouhodobý vhled autora do zkoumané 
problematiky. Je třeba ocenit úsilí se kterým autor shromáždil a analyzoval velké množství dat a 
použil relevantní odbornou literaturu. Přestože byly v posudku pojmenovány některé výhrady a 
nedostatky (které budou jistě objasněny při obhajobě), lze konstatovat, že PaedDr. Pavol 
Horička, PhD. předložil vědeckou práci, která odpovídá požadovaným kritériím pro vypracování 
habilitační práce. Za významné je nutno rovněž považovat možné využití v praxi, což nebývá u 
všech kvalifikačních prací obvyklé. Předložená habilitační práce dle mého názoru splňuje 
požadavky standardně kladené na kvalifikační práce v daném oboru. 
Habilitační práci doporučuji ji k obhajobě a v případě jejího úspěšného průběhu navrhuji udělení 
akademického titulu docent. 
 
Otázky: 
1. Může autor blíže objasnit obsahové a terminologické diference mezi pojmy „bežecká, 
plánovaná a reakčná agilita“? 
2. Lze pojem agilita považovat spíše za motorickou zručnosť (dovednost) nebo za schopnost a 
proč? 
3. Může autor blíže vysvětlit formulaci „evidentná významnosť“ v kontextu pojmů statistická a 
věcná významnost? 
4. Jaké vidí autor možnosti využití výsledkům habilitační práce ve sportovní praxi? 
 
Datum 30.09.2022       …...………………………….......…. 

        doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. 


