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POSUDOK HABILITAČNEJ PRÁCE 

„Identifikácia faktorov agility v športových hrách“ 

PaedDr. Pavla Horičku, Ph.D. 

 

Toto je môj druhý posudok na habilitačnú prácu PaedDr. Pavla Horičku, Ph.D. Prvá 

habilitačná práca „Prejavy agility v športových hrách“ prezentovala zistenia, ktoré už boli 

publikované, a teda nepredstavovala originálne dielo („Výsledky predkladáme ako výstupy 

výskumnej úlohy „Komplexná pohybová schopnosť agilita a možnosti jej rozvoja vo 

vybraných športoch“ Vedeckej a edukačnej grantovej agentúry č. 1/0454/16 Ministerstva 

školstva a Slovenskej akadémie vied riešenej na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre v období 2016-2018. Všetky výsledky predkladané v práci podliehali 

recenznému konaniu a boli publikované v databázových časopisoch (lit.).“). 

Druhá habilitačná práca pozostáva zo súboru šiestich publikovaných príspevkov. 

Orientovaná je na problematiku agility v športových hrách. Zvolená téma je aktuálna, pretože 

napriek množstvu štúdií v tejto oblasti, nie je dostatok vedecky podložených dôkazov 

o štruktúre agility v basketbale, volejbale či hádzanej v porovnaní s napríklad futbalom. Preto 

sú výskumy v tejto oblasti vítané a zistenia môžu byť pre samotnú športovú prax veľkým 

prínosom. Na túto úlohu sa podujal autor predloženej habilitačnej práce s cieľom 

zosumarizovať poznatky zo zrealizovaných experimentálnych štúdií a na ich základe 

formulovať závery a odporúčania pre hráčov športových hier. 

Pri spracovaní teoretického rozboru autor využil odbornú literatúru z oblasti agility 

(plánovanej a reakčnej), faktorov vo vysokej miere podieľajúcich sa na úrovni tejto 

schopnosti a možnostiach jej diagnostiky. Prvá podkapitola je zameraná na objasnenie pojmu 

agility (1.1). Na túto časť nadväzuje podkapitola, ktorá pojednáva o faktoroch 

determinujúcich výkon agility (1.2). Autor bližšie analyzuje fyzické faktory, koordinačné 

faktory, kogníciu a percepciu, techniku behu, akceleráciu a deceleráciu, fyziologické a 

antropometrické faktory. Následne stručne charakterizuje plánovanú a reakčnú agility (1.3). 

Pomerne vo veľkej miere sa venuje diagnostike agility, kde analyzuje doposiaľ využívané 

metódy posudzovania tejto schopnosti a uvádza príklady jej využitia v rámci výskumných 

štúdií (1.4). V ostatnej podkapitole poukazuje na rozdiely v agility jednotlivcov rôzneho veku 
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a športovcov rôznych špecializácií (1.5). Pomocou týchto informácií autor komplexne 

analyzoval súčasný stav danej problematiky. 

V nasledujúcich kapitolách cieľ (2), metodika (3) a výsledky práce (4) autor 

prezentuje súbor šiestich publikovaných prác.  

1. Príspevok „The relationship between speed factors and agility in sport games“ 

autorov Horička a kol. bol publikovaný v Journal of Human Sport and Exercise v roku 2014. 

Táto práca sa zaoberá rozdielmi v plánovanej a reakčnej agilite 14-17 ročných hráčov 

basketbalu, volejbalu a futbalu ako aj posúdením vzťahu medzi týmito dvomi druhmi agility.  

2. Príspevok „Identification of agility predictors in basketball“ autorov Horička 

a Šimonek bol publikovaný v Trends in Sport Sciences v roku 2019. Táto práca bola 

zameraná na zistenie vzťahu medzi reakčnou a akceleračnou rýchlosťou, cyklickou bežeckou 

rýchlosťou, priestorovou orientáciou a parametrami rôznych testov agility s cieľom identifikovať 

významné prediktory agility.  

3. Príspevok „Age-related changes of reactive agility in football“ autorov Horička 

a Šimonek bol publikovaný v Physical Activity Review v roku 2021. Ako je už z názvu 

zrejmé, táto práca sa zaoberá zmenami plánovanej a reakčnej agility vzhľadom k veku mladých 

futbalistov v kategóriách U11 až U16.  

4. Príspevok „Diagnostika úrovne a vzťah komponentov agility vo vybraných 

kategóriách v hádzanej“ autorov Horička a Šimonek bol publikovaný v Studia 

Kinanthropologica v roku 2019. Podľa autorov bolo cieľom tejto práce „posúdiť variabilitu 

údajov, významnosť rozdielov vo výkonoch medzi súbormi, identifikovať podmieňujúce činitele 

bežeckej a reakčnej agility, akceleračnej a bežeckej rýchlosti, explozívnej sily dolných končatín a 

určiť mieru ich vzájomnej determinácie v troch kategóriách hádzanej žien“.   

5. Príspevok „Relationship between reactive agility, cognitive abilities, and 

intelligence in adolescent“ autorov Horička a Šimonek bol publikovaný v Journal of Physical 

Education and Sport v roku 2020. Ako vyplýva z názvu práce, zameraná bola na zistenie 

vzťahu medzi reakčnou agilitou, kognitívnymi schopnosťami a inteligenciou adolescentov.  

6. Príspevok „The influence of age factor and sports specialization on the level of 

agility in sports games“ autora Horičku bol publikovaný v Educatio Artis Gymnasticae v roku 

2021. Cieľom tejto práce bolo posúdiť vplyv veku a športovej špecializácie na výkon v 



U N I V E R Z I T A  K O M E N S K É H O  V  B R A T I S L A V E  

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU  

Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 9, 814 69 Bratislava 

www.fsport.uniba.sk 

 
 
plánovanej a reakčnej agility hráčov futbalu, volejbalu, basketbalu a hádzanej v kategóriách U15 a 

U17. 

Keďže ide o práce publikované v recenzovaných časopisoch, nie je potrebné ďalej 

posudzovať ich metodickú a výsledkovú časť a z toho vyplývajúce závery. Celkovo však 

možno povedať, že metodika výskumu jednotlivých prác je na zodpovedajúcej úrovni. 

Prehľadne sú spracované výsledky týchto prác. Autor sa vyjadruje k jednotlivým zisteniam 

a uvádza ich porovnanie s výsledkami prác iných autorov s podobnou problematikou.  

Postrádam však jednotnú myšlienku týchto štúdií. Spoločným ukazovateľom vo 

vzťahu k agility sú síce hráči športových hier, ale hlavný cieľ nie je dostatočne presne 

špecifikovaný. Autor uvádza, že „všeobecným cieľom jednotlivých predkladaných prác je 

diagnostikovať úroveň bežeckej a reakčnej agility, vybraných rýchlostných, rýchlostno-

silových, koordinačných ukazovateľov agility a kognitívnych schopností vo vybraných 

súboroch športových hier, určiť prípadnú existenciu a mieru ich vzájomnej determinácie s 

ohľadom na vek a športovú špecializáciu, určiť trend vývoja a overiť účinnosť navrhnutých 

prostriedkov rozvoja agility“ (str. 40). Z toho je zrejmé, že habilitačná práca predstavuje 

súbor vybraných prác autora týkajúcich sa agility z rôznych oblastí. Očakávala by som však, 

že jednotlivé štúdie sa budú zaoberať identifikáciou faktorov v rôznej miere sa podieľajúcich 

na výkone agility v športových hrách, tak ako je uvedené v názve práce. V skutočnosti, ak sa 

pozrieme aj na výsledky týchto štúdií zameraných na vzťah medzi rýchlostnými faktormi a 

agilitou v športových hrách (4.1), identifikáciu prediktorov agility v basketbale (4.2), 

dynamiku zmien v úrovni agility podľa veku vo futbale a vzájomný vzťah premenných (4.3), 

diagnostiku úrovne a vzťah komponentov agility vo vybraných kategóriách v hádzanej (4.4), 

vzťah medzi reaktívnou agilitou, kognitívnymi schopnosťami a inteligenciou u adolescentov 

(4.5) a vplyv faktorov veku a športovej špecializácie na úroveň agility v športových hrách 

(4.6), je zrejmé, že niektoré z nich sa danej témy dotýkajú len okrajovo.  

Podobným spôsobom sú formulované aj závery práce. Prvý záver sa týka 

posudzovania reakčnej agility (1. Uplatnenie použitej metodológie diagnostiky reakčnej agility 

je na rozdiel od plánovanej agility (PA) spoľahlivým indikátorom úrovne špecifických herných 

schopností hráča. PA sa javí ako nedostatočný diagnostický nástroj vzhľadom na absenciu 

rozhodovacích funkcií hráča v športových hrách.). Druhý záver sa týka vzťahu medzi plánovanou 

a reakčnou agilitou (2. Asociácia medzi plánovanou (PA) a reakčnou agilitou (RA) nebola 
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potvrdená ani pri eliminácii faktora športovej špecializácie, zatiaľ čo doterajšie výskumy 

vychádzajú z izolovaných súborov individuálnych, resp. tímových športov.). Tretí záver 

pojednáva o dvoch testoch agility (3. Potvrdili sme významnosť vzájomného vzťahu (r = 0,783) 

oboch vykonaných testov agility (Y test; Fitro Agility Check), čo naznačuje spoľahlivosť oboch 

testov v diagnostike RA.). Štvrtý záver hovorí o vzťahu medzi reakčnou agilitou a kognitívnymi 

schopnosťami (4. Asociácia medzi úrovňou reakčnej agility a kognitívnymi schopnosťami bola 

preukázaná len v súboroch výkonnostných športovcov, nie však u nešportujúcej populácie, zatiaľ 

čo sa predpokladalo, že tento vzťah platí bez ohľadu na stupeň pohybového zamerania 

športovca.). Až závery päť a šesť poukazujú na percepčné a kognitívne funkcie ako faktory, ktoré 

sa významnou mierou podieľajú na výkone reakčnej agility (5. Faktory kognície a percepcie sú 

determinujúce činitele reakčnej agility. Rozhodujú o kvalite realizácie herných činností a situácií 

v športových hrách. Táto skutočnosť poukazuje na jej význam pri rozvoji agility v športovej 

príprave a na mimoriadne nároky na výber tréningových prostriedkov v športových.), ako aj na 

športovú špecializáciu a vek, ktoré taktiež zohrávajú významnú úlohu vo výkone plánovanej a 

reakčnej agility (6. Faktory športová špecializácia (FŠŠ) a vek (FV) boli preukázateľne 

moderátormi výkonu PA aj RA (p<0,05), Hodnoty signifikancie pre faktor veku naznačujú, že 

tento biologický znak ovplyvnil výkony PA aj RA silnejšie než druh športovej hry.).  

Okrem prínosu práce pre rozvoj vedného odboru autor uvádza možnosti využitia 

výsledkov výskumných prác v športovej praxi. Opatrnejšia by som bola pri odporúčaniach pre 

aplikáciu týchto zistení pri riadení tréningu a plánovaní športovej prípravy, keďže toto nebolo 

skúmané v rámci súboru prezentovaných prác.  

Aj z tohto hľadiska by bol vhodnejší užšie formulovaný cieľ práce v súlade s jej 

názvom. Táto rôznorodosť štúdií je zrejmá už z abstraktu, kde autor uvádza, že cieľom 

jednotlivých prác bolo „definovať vzťah plánovanej a reakčnej agility, identifikovať 

prediktory agility v basketbale, zistiť vekovú dynamiku agility v športových hrách, zistiť 

rozdiely v úrovni výkonnosti a vzťah medzi reakčnou agilitou, inteligenciou a kognitívnymi 

schopnosťami a zistiť vplyv faktorov veku a druhu športovej špecializácie na výkony v 

plánovanej aj reakčnej agilite.“ V závere abstraktu by tiež bolo vhodné jednoznačne uviesť 

faktory, ktoré boli identifikované ako limitujúce výkon agility v športových hrách.  

Oceniť je však potrebné rozšírenie poznatkov v tejto oblasti výskumu, ktorá je stále 

stredobodom pozornosti nielen z hľadiska rozvoja disjunktívnych reakčno-rýchlostných 

schopností, ale aj ich posudzovania, najmä v športových hrách. Autor poukázal predovšetkým na 
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dôležitosť senzorickej zložky týchto schopností, ktorej sa ešte donedávna venovala podstatne 

menšia pozornosť ako motorickej stránke agility.  

Na záver možno zhrnúť, že kandidát preukázal schopnosť formulovať aktuálny 

vedecký problém, zvoliť vhodnú metodiku jeho riešenia, spracovať a interpretovať výsledky 

a formulovať závery. Predložená práca je spracovaná odborne i štylisticky na dobrej úrovni 

a spĺňa požiadavky habilitačnej práce. Kontrola originality práce z Centrálneho registra 

záverečných prác však preukázala vysoký prekryv 64,11%, konkrétne s predchádzajúcou 

habilitačnou prácou „Prejavy agility v športových hrách“ to predstavuje zhodu 62,93%. 

Dovoľujem si požiadať kandidáta o jeho vyjadrenie k vysokému prekryvu 

s predchádzajúcou habilitačnou prácou. Po objasnení tejto pripomienky a úspešnom obhájení 

práce pred vedeckou radou, odporúčam, aby kandidátovi PaedDr. Pavlovi Horičkovi, Ph.D. 

bol udelený akademický titul „docent“. 
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