Stanovisko habilitačnej komisie k habilitačnému konaniu
PaedDr. Vladislava KUKAČKU, PhD.,
v študijnom odbore 8.1.5. športová kinantropológia

1. Dňa 3. 12. 2013 PaedDr. Vladislav KUKAČKA, PhD., vysokoškolský pedagóg,
vedúci Katedry výchovy ke zdraví PF JU požiadal dekana FTVŠ UK prof. PaedDr.
Miroslava Holienku, PhD. o začatie habilitačného konania v študijnom odbore
8.1.5. športová kinantropológia. Žiadosť obsahovala všetky predpísané súčasti
a materiály podľa špecifikácie v dokumente „Zásady habilitačného konania
o udelenie titulu docent na UK v Bratislave z r. 2006“. Dekan žiadosť prijal.
2. VR FTVŠ UK na svojom zasadnutí dňa 13. 3. 2014 schválila habilitačnú komisiu
a oponentov.
Habilitačná komisia:
Predseda:
prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD., FTVŠ UK Bratislava
Členovia:
prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc., FF UMB Banská Bystrica
prof. PhDr. Rudolf Horváth, PhD., PF PU Prešov
Náhradník: doc. Ján Hianik, PhD., PF UKF Nitra

Oponenti:
Náhradník:

prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., FF UMB Banská Bystrica
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, CSc., FCHPT STU Bratislava
prof. PhDr. Josef Oborný, PhD., FTVŠ UK Bratislava
prof. PhDr. Michal Charvát, CSc., FSpS MU Brno

Členovia VR FTVŠ UK, ktorí sa zúčastnia habilitačnej prednášky:
prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD., doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD., prof.
PaedDr. Yvetta Macejková, PhD., doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD., prof.
Erika Zemková, PhD.
Náhradník: doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.
3. Habilitačná komisia preskúmala všetky predložené materiály. Na základe kópií
a originálov publikácií vedeckého a odborného charakteru posúdila ich zaradenie
podľa smernice rektora UK z 2008 o bibliografickej registrácii a vykazovaní
publikačnej činnosti a ohlasov. Komisia zároveň zhodnotila pedagogickú
a vedeckovýskumnú spôsobilosť uchádzača a konštatovala, že PaedDr. Vladislav
KUKAČKA, PhD, plní všetky habilitačné kritériá FTVŠ UK schválené VR UK
dňa 16. 2. 2009.
4. Zoznam publikácií, ohlasov, prác a činností uchádzača:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
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Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFL Postery z domácich konferencií
BCI Skriptá a učebné texty
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch ( konferenčných aj
nekonferenčných)
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
DAI Dizertačné a habilitačné práce
ADF
AEC

Štatistika ohlasov (45):
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch (6)
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (39)
Požiadavky FTVŠ UK
Plnenie uchádzačom
-autorstvo min. 2 učebných textov, učebníc,
alebo odborno-metodických publikácií so súhrnným podielom 6 AH
4 11,7 AH
-publikovanie desiatich odborných prác
22
-publikovanie jednej vedeckej monografie
1
-publikovanie troch vedeckých prác v zahraničí
11
-publikovanie pätnástich vedeckých prác v domácich časopisoch,
vedeckých zborníkoch a vedeckých monografiách
21
-vedúci, zástupca vedúceho, spoluriešiteľ dvoch ukončených
a uzavretých výskumných projektov
2
Ohlasy
-päť zahraničných
-dvadsať domácich

6
39

PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD. po ukončení FTVS UK v Prahe a Přírodovědecké
fakulty UK v Prahe v roku 1981 nastúpil ako odborný asistent na Katedre telesnej
výchovy Vysoké školy zemědelské v Prahe.
Jeho nepretržité 30-ročné pedagogické pôsobenie na vysokej škole sa orientovalo na
výučbu kondičného posilňovania, sebaobranu a aikido, zdravý životný štýl (prednášková
a seminárová forma) a pešiu turistiku a cykloturistiku (kurzová forma). Pri výučbe
bojových umení významne uplatňoval svoje špeciálne odborné znalosti, konkrétne 3. dan
v judo a 1. dan v aikido.
V priebehu pôsobenia na vysokej škole bol do dňa podania žiadosti vedúcim
4 bakalárskych a 7 diplomových prác.
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V ostatných 10 rokoch absolvoval 11 študijných pobytov na vysokých školách
vrátane 2 v zahraničí.
Vo vedecko-výskumnej oblasti sa PaedDr. Vlastimil Kukačka, PhD. zaoberal
posudzovaním reakčných schopností hospodárskych zvierat, najmä koní. Konkrétnym
výsledkom v tejto oblasti je konštrukcia jedinečného systému, ktorý umožňuje meranie
reakcie od vygenerovania podnetu po prvú motorickú reakciu, založeného na analýze
kinematografického záznamu nasnímaného vysokofrekvenčnou kamerou frekvenciou 250
obrázkov za minútu. O jeho významnom vedecko-výskumnom prínose v tejto oblasti
svedčí udelenie „Užitného vzoru“ a „Patentu“ na meranie reakčného času zvierat
udeleného úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky.
V priebehu pôsobenia na vysokej škole bol zapojený do 2 grantových vedeckovýskumných projektov zameraných na trvalo udržateľné spôsoby poľnohospodárstva
v podhorských oblastiach a environmentálnu a zdravotnú stabilizáciu akademických
pracovníkov a študentov vysokých škôl.
V ostatnom období spočívalo ťažisko vedecko-výskumných aktivít uchádzača
v analýze životného štýlu s orientáciou na pôsobenie jeho základných zložiek na zdravie.
Výsledky svojich sledovaní zhrnul do dvoch monografií „Užitelnost a zdraví“ a „Zdravý
životní styl“. Poznatky a skúsenosti z vedecko-výskumných aktivít v tejto oblasti
preniesol aj do pedagogickej praxe zavedením nového predmetu “Zdravý životní styl”,
ktorý sa teší veľkému záujmu poslucháčov PF Západočeskej univerzity.
Je aktívnym členom viacerých vedeckých spoločností ako aj členom redakčnej rady
časopisu Studia Kinanthropologica.
Výsledky svojej výskumnej činnosti publikoval v domácich a zahraničných prácach
s primeranou domácou a zahraničnou odozvou. Je pravidelným účastníkom zahraničných
a domácich konferencií.
V spoločenskej oblasti sa angažoval najmä v oblasti Českej asociácie univerzitného
športu (člen dozornej rady) a Grémium vedúcich katedier telesnej výchovy ČR (člen).
Záver o splnení kritérií
Komisia konštatuje, že Vladislav Kukačka, PhD., spĺňa a vo väčšine požiadaviek
prekračuje pedagogické, vedecké, publikačné, citačné a osobnostné kritériá požadované
pre habilitačné konanie a odporúča jeho ďalšiu realizáciu s témou habilitačnej prednášky
„Optimální týdenní pohybová zátěž“.
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V Bratislave 6. 4. 2014

