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Názov práce: Identifikácia faktorov agility v športových hrách 

 

Zvyšovanie efektivity športovej prípravy v športových hrách dlhodobo patrí medzi dôležité 

fenomény skvalitňovania výkonu jednotlivých hráčov ale aj celého družstva. Hľadanie nových, 

účinnejších postupov, techník, metodík, či prostriedkov je náplňou práce množstva 

odborníkov na celom svete. Športové hry sú špecifické najmä z pohľadu požiadaviek na vysokú 

úroveň kvality pohybového prejavu hráča v stretnutí, pri ktorom dochádza k množstvu zmien 

smeru, rýchlosti a spôsobu tohto pohybu. Zameranie habilitačnej práce na doposiaľ nie 

celkom objasnenú zložitú štruktúru špecifického pohybového prejavu hráča súvisiaceho najmä 

so smerovými zmenami pohybu, ktoré sú výsledkom reakcie jedinca na prebiehajúce vonkajšie 

podnety (tzv. agilita) považujem za aktuálne. Habilitačná práca podáva širokospektrálny 

pohľad na rôzne možnosti diagnostiky agility a čo si cením, aj na vymedzenie jej významu 

(vzťahu) pre výkon v športových hrách. 

Po formálnej stránke je habilitačná práca PaedDr. Pavla Horičku, PhD. spracovaná ako súbor 

šiestich výskumných prác autora z obdobia rokov 2014 až 2021, kde päť prác je 

v spoluautorstve a jedna je samostatnou prácou. Vo všetkých piatich prácach je habilitant 

prvým autorom. Autor použil prehľadnú štruktúru práce, ktorá je členená do 4 hlavných 

kapitol, Úvodu a Záveru (ten sa mimochodom nezvykne číslovať). V týchto častiach sú 

rozpracované potrebné teoretické východiská, špecifické ciele a metodologické postupy 

jednotlivých predkladaných výskumných prác a sumarizované relevantné výsledky a závery. 

Rozsah vlastnej práce je 94 strán (z čoho 20 strán tvorí Zoznam bibliografických odkazov 

v počte 229 odkazov), k tomu je ďalších 51 strán obsahujúcich originálne texty všetkých 

šiestich vedeckých prác a 6 strán príloh. Celkový rozsah práce 151 strán považujem za 

adekvátny. Spôsob ako autor pracuje so všetkými citovanými zdrojmi považujem za korektný. 

Použité tabuľky a obrázky z hlavnej časti práce sú prehľadné a vhodne dopĺňajú textovú časť. 

Cením si nielen vysokú kvalitu odborného jazyka, ale aj množstvo vlastných myšlienok 

s častým kritickým pohľadom na analyzované poznatky a informácie. Na základe 

preštudovania Protokolu o kontrole originality, kde sa síce objavuje až 64,11% podiel textu, 

ktorý má prekryv s indexom prác korpusu CRZP, som zistil, že tento prekryv je na úrovni 

62,93% totožný s prvou verziou habilitačnej práce autora. Na základe uvedeného 

môžem konštatovať, že predložená habilitačná práca spĺňa požiadavky na originálne autorské 

dielo a je spracovaná s dodržaním zásad vedeckej etiky. Drobné formálne chyby (napr.  

v úvode Obsahu je uvedená kapitola „CODS...“, ktorá sa v práci nenachádza, kapitola Závery 

sa nečísluje) a gramatické chyby (napr. definujú namiesto definujú, prostriedkov namiesto 

prostriedkov a pod.) neznižujú celkovú kvalitu posudzovanej práce. 

V teoretickej časti práce sa autor zameriava najmä na precízne zadefinovanie pojmu agilita 

s vymedzením všetkých oblastí (faktorov), ktoré ju môžu ovplyvňovať. Špecificky popisuje jej 

dve oblasti a to plánovanú a reakčnú agilitu, ako primárne premenné svojho výskumu. 



Najvýznamnejšie miesto v tejto časti je venované kapitole Diagnostika agility, kde autor 

prezentuje veľké množstvo rôznych protokolov (metodík) jej diagnostiky. Za slabšie miesta 

tejto časti považujem dve skutočnosti – 1/ autor neuviedol svoj pohľad na to, ktorý protokol 

(metodika) diagnostiky agility je podľa jeho poznatkov pre športové hry najvhodnejšia, resp. 

ktorú a prečo odporúča; 2/ očakával by som, vzhľadom k tomu, že autor rieši agilitu 

v športových hrách, pokus o vymedzenie miesta (podielu) agility v štruktúre herného výkonu 

v športových hrách.  

Z pohľadu uvedeného cieľa práce môžem konštatovať, že autor mohol snáď pristúpiť 

k užšiemu zameraniu sa na menší okruh problematiky agility vo vzťahu k športovým hrám.  

Spôsob spracovania a prezentácie metodológie práce je určený jej charakterom – súbor prác. 

Autor stručne prezentuje skúmané súbory z jednotlivých výskumov a popisuje použité 

metódy.  

Výsledky práce sú rozčlenené podľa výsledkov z jednotlivých použitých výskumných prác. Tu 

by som skôr očakával jasnejšie vymedzenie dvoch – troch hlavných oblastí skúmaného javu 

(agilita), ku ktorým autor na základe svojich výskumov odprezentuje svoje zistenia. Napriek 

tomu môžem konštatovať, že jednotlivé kapitoly sú interpretované zrozumiteľne. Oceňujem 

kapitolu Diskusia, kde autor konfrontuje svoje zistenia s množstvom empirických výskumných 

aj teoretických poznatkov iných autorov. Aj tu by som privítal, keby autor text rozčlenil na dve 

- tri oblastí výskumného šetrenia. Pozitívne vnímam korektný spôsob odhalenia limitov práce 

samotným autorom, ktoré považujem za objektívne. 

Niektoré závery pre prax by si zaslúžili väčšiu pozornosť a konkrétnejšie špecifikovanie (Napr.: 

„špeciálnu pozornosť venovať celkovej motorickej kompetencii hráča pri výbere pre športovú 

hru“ = Čo to je „celková motorická kompetencia“?, alebo „tréningové prostriedky realizovať 

s vysokou požiadavkou na kognitívne procesy“ = Ktoré tréningové prostriedky a ktoré 

kognitívne procesy?). Základnou otázkou, ktorú žiadam pri habilitácii zodpovedať je - Ako 

autor po zrealizovaných výskumoch vníma vzťah kognitívnych a pohybových schopností 

a zručností v rámci športovej prípravy v športových hrách? 

 

Záver posudku 

Predložená habilitačná práca PaedDr. Pavla Horičku, PhD. „Identifikácia faktorov agility 

v športových hrách“ je originálna, prínosná a spĺňa požiadavky, ktoré sú kladené na práce 

takéhoto typu. Autor preukázal potrebnú schopnosť vedecky uvažovať, korektne pracovať 

s odbornými zdrojmi a najmä úspešne zvládnuť jej metodologické a empirické spracovanie. 

Habilitačnú prácu odporúčam k obhajobe a po jej úspešnom priebehu odporúčam udeliť 

PaedDr. Pavlovi Horičkovi, PhD. vedecko-pedagogický titul docent v Študijnom odbore 

Športová edukológia. 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici 11.9.2022    doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD. 


