
 

Posudek pro potřeby profesorského jmenovacího řízení 

doc. PhDr. Jiřího Suchého, Ph.D. 

 

Předložené materiály jsem hodnotil v duchu §12. Odst. 1 písmeno e) zákona č.131/2002 

sbírky a dle Rámcových kritérií habilitačního řízení k udělení titulu docent a jmenovacího 

profesorského řízení ze 5.12.2005 a kritérií na hodnocení plnění podmínek k získání vědecko-

pedagogického titulu profesor ze dne 14.10.2013.  

 

1. Pedagogická činnost  

Podmínku deseti let souvislé pedagogické činnosti doc. Suchý beze zbytku splňuje. Na FTVS 

UK Praha působí nepřetržitě od roku 2003. 

  

2. Vědecká činnost – publikační činnost  

Jak publikované monografie (3), tak vysokoškolské učebnice (1) odpovídají požadavkům 

kladeným na profesorské jmenovací řízení.  

Podobně je tomu s ostatní publikační činností, která rovněž vyhovuje schváleným 

požadavkům na jmenovací profesorské řízení.  

Limitující je nízká publikační aktivita ve světových jazycích, hlavně pak v angličtině, 

konkrétně v časopisech s impakt faktorem (1). Tento hendikep je nahrazen publikačními 

aktivitami jak recenzovanými, tak odbornými publikovanými v zahraničí nebo v České 

republice.  

Citační ohlas (80) převyšuje stanovené kritérium a tudíž odpovídá požadavkům kladeným na 

profesora.  

 

3. Vědecká činnost – grantové aktivity  

Kolega Suchý byl v minulosti (2001-2018) spoluřešitelem pěti výzkumných projektů. Ve 

stejném období byl řešitelem 4 výzkumných projektů. Jistou rezervou doc.Suchého je 

ředitelství badatelských projektů na úrovni VEGA nebo GAČR, kde působil jen jako 

spoluřešitel.  

Přesto lze konstatovat, že i v této oblasti doc. Suchý plní požadavky kladené na kandidáta 

profesorského jmenovacího řízení.  

 



 

4. Vědecká škola – absolventi nebo studenti DS  

Ve své scientometrii uvádí kandidát jednoho ukončeného a čtyři školené studenty DS, z nichž 

dva mají úspěšně složenou státní doktorskou zkoušku. Rovněž působil u dvou úspěšných 

studentů DS jako konzultant specialista. 

Požadovaný počet studentů, kteří vytváří vědeckou školu plní. 

  

5. Další aktivity podporující badatelskou činnost  

Doc. Suchý se aktivně podílel a podílí na přenosu poznatků z výzkumné činnosti do praxe. 

Mimo jiné byl předsedou Svazu triatlonu ČR (1999-2002). Kde současně pracoval v 

odborných komisích. Na tomto místě je třeba připomenout i jeho redakční aktivy v rámci ČR. 

V současnosti je šéfredaktorem vědeckého časopisu Česká kinatropologie. Rovněž tak aktivní 

na poli organizace vědecké práce studentů DS FTVS UK. Je dlouholetým předsedou 

organizačního výboru SVOČ. 

Odborné zaměření kolegy Suchého je spojeno s problematikou sportovního tréninku ve 

vytrvalostních sportech, přednostně v běhu na lyžích a triatlonu. Dlouhodobě se rovněž 

zabývá problematikou hypoxického tréninku. S touto problematikou vydal monografii 

v nakladatelství Karolinum.  

 

Závěr: Doc. Suchý je uznávaným odborníkem jak v oblasti vědy a výzkumu ve sportu, 

hlavně ve vytrvalostně zaměřených sportovních disciplínách. Současně je třeba připomenout 

jeho aktivní činnost v oblasti přenosu vědeckých poznatků do praxe i činnost organizační. Je 

rovněž vyhledávaných učitelem i přednášejícím v rámci tuzemských i zahraničních 

edukačních kurzů. Na základě výše uvedeného doporučuji VR UK v Bratislavě v souladu s 

§12. Odst. 1 písmeno e) zákona č.131/2002 a na základě úspěšného jmenovacího řízení 

přiznat doc. Ph.Dr. Jiřímu Suchému, PhD vědecko-pedagogický titul profesor ve studijním 

oboru 8.1.3. sportovní edukologie.  

 

V Praze 11.4.2019       prof. ing. Václav Bunc, CSc.  

UK FTVS Praha  

J. Martího 31, 162 52 Praha 6  

Česká Republika 


