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Stanovisko habilitačnej komisie k habilitačnému konaniu 

Mgr. Dagmar NEMČEK, PhD. 

v študijnom odbore športová edukológia 

 

1. Dňa 28.08.2019  Mgr. Dagmar Nemček, PhD., vysokoškolská pedagogička vo funkcii 

odborný asistent, členka Katedry edukačných a humanitných vied o športe FTVŠ UK 

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

konania v študijnom 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. VR FTVŠ UK na svojom zasadnutí dňa 17.10.2019 schválila: 

a) habilitačnú komisiu v zložení: 
 

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

Členovia:  prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. (FTK PU Olomouc, ČR)  

doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (FF UMB Banská Bystrica)  

Náhradník: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (CSA VUT Brno, ČR)  
 

 

b) oponentov - menovite:  
 

prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. (FF UMB Banská Bystrica)  

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. (FTVŠ UK Bratislava)  

doc. PaedDr. Jana Vašíčková, Ph.D. (FTK PU Olomouc, ČR) 

Náhradník: doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD. (UPJŠ Košice)  
 

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

prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.,  

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.,  

doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD., 

doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.,  

Mgr. František Seman, PhD.,  

Náhradník: Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD. 

 

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

kópií publikácii 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 uchádzačky a konštatovala, že Mgr. Dagmar Nemček, 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 Mgr. Dagmar Nemček, PhD. 

Oblasť činnosti Kritériá na udelenie  

titulu docent 

Plnenie 

Kontinuálna vzdelávacia činnosť  v odbore 3 roky  18 rokov 

Vedenie ukončených záverečných prác 

študentov 

10 17 - diplomových prác 

  5 - bakalárskych prác  

Tvorba študijných materiálov učebné texty - 6 AH 9,61 AH 

Odborné práce pedagogicko-metodického 

charakteru 

10  32 

 

  Prehľad pedagogického pôsobenia 

• od roku 1999 - doteraz prednášky, semináre a praktické cvičenia z predmetov Šport 

zdravotne postihnutých, Zdravotná a integrovaná telesná výchova, Teória a didaktika 

zdravotnej telesnej výchovy, Teória a didaktika športu zdravotne oslabených I, II, 

Teória a didaktiky športu pre všetkých, Základy psychomotoriky, organizátor 

pedagogických praxí pre študijný program ŠPZ, Didaktika rope skipping, 

• Prednášky a semináre z predmetov Adapted physical activities a Adapted physical 

education v rámci ERASMUS, 

• Prednášky a semináre z predmetu Edukológia zdravotnej a integrovanej telesnej 

výchovy v rámci doplňujúceho pedagogického štúdia, 

• Prednášky a semináre z predmetu Šport zdravotne postihnutých v rámci externého 

štúdia trénerov, 

• Autorka a spoluautorka 3 vysokoškolských učebníc, 2 odborných knižných publikácií, 

7 vysokoškolských učebných textov a skrípt a 1 kapitoly v učebnici, 

• členka Komisie štátnych skúšok pre 1. stupeň vysokoškolského štúdia. 

 

 

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 

11 

z toho 2-krát - vedúca 

projektu 

Monografie 1 3 

Vedecké práce/z toho zahraničné 20/5 96/30 

Evidované vo WoS alebo Scopus, 

alebo CC s IF > 0,10 

1 6 

Ohlasy domáce/zahraničné 30/10 373/52 

Evidované vo WoS alebo Scopus  3 45 
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Za vrchol vo vedecko-výskumnej činnosti môžeme u dr. Nemček považovať 2 projekty 

VEGA, kde pôsobila ako vedúca projektu.  

V rokoch 2010-2011 riešila projekt:  

„Determinanty kvality života starších ľudí a možnosti ich ovplyvňovania pohybovou 

aktivitou“. V ňom overili rozsah ovplyvňovania vybraných somatických, funkčných 

a motorických ukazovateľov u ľudí v staršom veku prostredníctvom cielenej pohybovej 

činnosti a posúdili zážitkové a sociálne motívy seniorov k účasti na pohybovej aktivite 

a cvičení. Súčasne spracovali kritériá diagnostikovania telesnej zdatnosti seniorov 

a vytvorili orientačné normy ich motorickej výkonnosti s dôrazom na ženskú populáciu.  

Ťažiskové publikácie ako výstupy projektu boli 2 knižné publikácie s 50 % a 100 % 

podielom habilitantky.  
 

V rokoch 2013-2014 to bol projekt:  

„Športová činnosť - súčasť kvality života ľudí so zdravotným postihnutím“ 

Niektoré závery projektu:  

a) športová činnosť zaberá nedostatočné miesto vo voľnom čase mládeže s telesným 

postihnutím, 

b) dôležitým cieľom zaradenia športu do životného štýlu dospelých ľudí s telesným 

postihnutím je socializácia - „mať možnosť sociálneho kontaktu“, 

c) športová činnosť je doteraz málo preferovanou náplňou voľného času žiakov s telesným 

postihnutím, pričom častejší prejav preferovania sedavých aktivít vo voľnom čase je 

u dievčat s telesným postihnutím oproti chlapcom. 

Ťažiskové publikácie boli výstupy vo WoS (3) Scopus (5) a Acta facultatis (2).  

 

Iné aktivity 

• 2012 – 2019 členka komisie ŠVOUČ, doktorandská sekcia, 

• 2009 – 2013 členka Akademického senátu FTVŠ UK v Bratislave, 

• Spoluriešiteľka 2 úspešne ukončených projektov KEGA, 

• Od roku 2011 členka výkonného výboru Slovenského zväzu rekreačnej telesnej 

výchovy a športu, 

• Od roku 2013 predsedníčka Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, 

• Od roku 2013 členka Medzinárodnej asociácie športu a kultúry (International Sport 

Culture Association – ISCA) 

• Od roku 2019 predsedníčka Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu 

a šport. 

 

6. Záver habilitačnej komisie o plnení kritérií 

Habilitačná komisia po preštudovaní preložených materiálov konštatuje, že Mgr. 

Dagmar Nemček, PhD. spĺňa a vo väčšine požiadaviek prekračuje pedagogické, 

vedecké, publikačné, citačné a osobnostné kritériá požadované pre habilitačné konanie 

a odporúča jeho ďalšiu realizáciu obhajobou habilitačnej práce: „Kvalita života 

športujúcich a nešportujúcich mužov a žien s rozdielnym zdravotným stavom“ 

a habilitačnou prednáškou na tému: „Doména šport a jej pozícia v kvalite života ľudí so 

zdravotným postihnutím“. 
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Predseda komisie: prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.  ............................................. 

 

Členovia:  prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.   ............................................ 

 

   doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.  ............................................ 

 

 

 

 

V Bratislave 18.11.2019 


