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1. Zhodnotenie pedagogickej činnosti  

 

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. pracuje ako docentka Katedry gymnastiky, tancov, fitnes 

a úpolov FTVŠ UK v Bratislave.  Požadovanú kontinuálnu vzdelávaciu činnosť v odbore vysoko 

prekračuje, nakoľko po získaní titulu docentka v roku 2008 má súvislú 14 ročnú pedagogickú 

prax. Vedie prednášky a semináre v bakalárskom, magisterskom a tiež v doktorandskom 

štúdiu. Vyučovala a vyučuje najmä predmety: Estetika pohybovej činnosti; Základy odbornej 

terminológie; Gymnastika 1,2; Teória a didaktika športovej špecializácie 1 – 6; Športová 

špecializácia 1 – 4; Teória a didaktika fitnes 1,2; Koordinačné pohybové aktivity a 

psychomotorika; Aeróbne a posilňovacie aktivity vo fitnes.  

Celkove viedla 99 záverečných prác. Bola členkou aj predsedníčkou komisií pre obhajobu 

bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. Od roku 2010 je členkou komisie pre 

magisterské štátne skúšky v študijnom programe trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo telesnej 

výchovy na FTVŠ UK v Bratislave. Od r. 2014  je spolugarantkou a členkou odborovej komisie 

v študijnom programe športová edukológia na FTVŠ UK v Bratislave a od roku 2014 aj 

členkou odborovej komisie v študijnom programe športová edukológia  na Fakulte športu  PU 

v Prešove a od roku 2016 aj na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Od roku 2016 je 

predsedníčkou komisie pre bakalárske štátne skúšky v študijnom programe trénerstvo a 

trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy – individuálne športy na FTVŠ UK v Bratislave.  

Celkove má úspešne ukončených 7 doktorandov. Je autorkou vysokoškolskej učebnice 

a vysokoškolských učebných textov v celkovom rozsahu 27,36 AH. Pozitívne hodnotím najmä 

jej vysokoškolskú učebnicu – Teória športového aerobiku, vydanú v roku 2021 Slovenskou 

vedeckou spoločnosťou pre telesnú výchovu a šport v Bratislave (7,59 AH).  
Taktiež je spoluautorkou vysokoškolskej multimediálnej učebnice a DVD „Implementácia 

nových tematických celkov gymnasticko-aerobikových športov v rámci výchovno-

vzdelávacieho programu na školách a vo voľno-časových aktivitách (3 AH). Doc. PaedDr. 

Oľga Kyselovičová, PhD. publikovala ako autorka a spoluautorka viacero vysokoškolských 

učebných textov zaoberajúce sa najmä problematikou základnej gymnastiky, odbornou 

terminológiou, aerobikom a fitnes. Uvedené publikácie sú veľmi dobrým študijným 

materiálom nielen pre študentov Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, ale aj pre 

študentov z iných fakúlt a katedier telovýchovného a športového zamerania na Slovensku.  

Svoju pedagogickú činnosť rozvíjala aj počas krátkodobých pobytov v rámci programu 

Erasmus a Erasmus+ : INEFC Lleida (2008),  School of Social and Health Sciences, Halmstad 



University (2009), University of Worcester (2011), FTVS UK, Praha (2012), Lithuanian Sports 

University (2013),  Universidad de A Coruña (2016). Do jej pedagogickej činnosti patrí aj 

prednášková a lektorská činnosť v zahraničí v rámci vzdelávania trénerov gymnastiky FIG 

Coaches Academy (Fínsko, Portugalsko, Alžírsko, Vietnam, Filipíny, Azerbajdžan, Benin). 

Taktiež je dlhoročnou lektorkou medzinárodných kurzov pre trénerov v rámci Európskej 

gymnastiky – športový aerobik.  

Môžem konštatovať, že v oblasti pedagogickej činnosti doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 

spĺňa kritériá na profesorku v odbore 8.1.3 športová edukológia. 

 

2. Zhodnotenie vedecko-výskumnej  činnosti  

 

Pedagogický profil doc. PaedDr. Oľgy Kyselovičovej, PhD. dopĺňa jej bohatá vedecko-

výskumná a publikačná činnosť, ktorá je zameraná najmä na oblasť športovej edukológie so  

zameraním najmä na športový aerobik a športový fitnes. Jej práce majú odozvu v komunite 

telovýchovných a športových odborníkov, ale aj v širšej spoločenskej rovine v podobe citácií, 

ohlasov a  pozvaných prednášok doma aj v zahraničí. 

Výsledky výskumného snaženia doc. PaedDr. Oľgy Kyselovičovej, PhD. boli publikované 

doma aj v zahraničí. Svedčia o tom 2 vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách, 44 publikácií v domácich a zahraničných časopisoch, 10 publikácií 

v databázach Scopus a WoS. Na jej práce bolo zaznamenaných 767 citácií a ohlasov,  z toho 

114  zahraničných a  296 citácií a ohlasov  v publikáciách  v databázach Scopus a WoS. 

Pozitívne hodnotím najmä 3 vedecké štúdie publikované v spoluautorstve v zahraničných 

karentovaných časopisoch: 1. Effects of obesity, diabetes and exercise on Fndc5 gene 

expression and irisin release in human skeletal muscle and adipose tissue : in vivo and in vitro 

studies. In: Journal of Physiology - London. - Roč. 592, č. 5 (2014), s. 1091-1107. - ISSN 

(print) 0022-3751. Na uvedenú štúdiu má 291 citácií. Určitým nedostatkom je skutočnosť, že 

v uvedenej štúdii má autorka len 2% podiel.  

2.Upper and lower body muscle power increases after 3-month resistance training in 

overweight and obese men. In: American journal of men's health. - Roč. 11, č. 6 (2017), s. 

1728-1738. - ISSN (print) 1557-9883.  V uvedenej štúdii má autorka 20% podiel.  

3. Unilateral stability and visual feedback body control improves after three-month resistance 

training in overweight individuals. In: Journal of motor behavior. - Roč. 49, č. 4 (2017), s. 398-

406. - ISSN 0022-2895. V uvedenej štúdii má autorka tiež 20% podiel, čo hodnotím pozitívne.  

Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová , PhD.  bola vedúcou riešiteľkou 2 domácich ukončených 

projektov VEGA a spoluriešiteľkou 15-tich ukončených projektov (VEGA, KEGA). Taktiež 

bola spoluriešiteľkou 3 ukončených zahraničných výskumných projektov: 1.European 

Foundation for the Study of Diabetes and Lilly Research Fellowship Programme; 2. E- 

Learning Fitness(ELF) z výzvy Lifilong Learning Programme;  3. Thematic network Európskej 

únie Educational and social integration of persons with a handicap through adapted physical 

activity. V súčasnosti je vedúcou a tiež zástupkyňou 2 domácich výskumných projektov 

VEGA. 

Vo vedecko-výskumnej a publikačnej oblasti doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 

preukázala vysokú erudovanosť a jej práce sú oceňované vedeckou komunitou doma aj 

v zahraničí.  

Na základe komplexného posúdenia jej práce môžem konštatovať, že všetky kritériá v oblasti 

vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti naplnila a niektoré aj vysoko prekračuje a spĺňa 

všetky kritériá požadované na vymenovanie za profesorku v odbore 8.1.3 športová edukológia.  

 

3. Zhodnotenie vedeckej výchovy  

 



doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová , PhD.   dosiahla vo vedeckej výchove veľmi dobré výsledky. 

Bola školiteľkou 7 doktorandov, ktorí  úspešne obhájili svoje dizertačné práce v rámci 

študijného programu Športová edukológia. V súčasnosti vedie 1 ďalšieho doktoranda. 

Požiadavky schválené Vedeckou radou FTVŠ UK v Bratislave v tejto oblasti  výrazne 

prekračuje.  

 

 

 

 

Záver posudku  

 

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová , PhD.,   je pedagogicky, vedecky, publikačne i spoločensko-

odborne vyprofilovaná osobnosť, uznávaná doma aj v zahraničí. Na základe posúdenia 

všetkých predložených materiálov konštatujem, že jednoznačne spĺňa všetky kritériá 

požadované na vymenovanie za profesorku.  

Odporúčam,  aby doc. PaedDr. Oľge Kyselovičovej , PhD., bola udelená akademická hodnosť 

profesorka v študijnom odbore 8.1.3. športová edukológia.   

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 22.9. 2022                            prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD.  

                                                                                            oponent 

 

 


