Stanovisko habilitačnej komisie k habilitačnému konaniu
PaedDr. Jany Labudovej, PhD.,
v študijnom odbore 8.1.5. športová kinantropológia
1. Dňa 23. 5. 2013 požiadala PaedDr. Jana Labudová, PhD., vysokoškolský pedagóg
na Katedre plávania športov v prírode 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 10.10.2013 schválila habilitačnú komisiu
v zložení:
predseda:
prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc.
členovia:
doc. PaedDr. Pavol Ružbarský, PhD.
doc. PhDr. Viléma Novotná
náhradník:
prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.
oponenti:
náhradník:

prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
doc. PaedDr. Matej Bence, PhD.
doc. Vojtech Potočný, CSc.

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 uchádzačky a konštatovala, že PaedDr. Jana
Labudová, PhD. plní všetky habilitačné kritériá FTVŠ UK schválené VR UK dňa
16.2.2009.
4. Zoznam publikácií, ohlasov, prác a činností uchádzača:
AAB
ACB
ADE
ADF
AED
AFC
AFD
AFG
AFH
AFK

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Postery zo zahraničných konferencií
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1
3
4
10
15
19
5
1
1

BAB
BBB
BCI
BDF
BEC
BED
BEE
BEF
DAI
GAI
EDJ
GII

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Skriptá a učebné texty
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
Dizertačné a habilitačné práce
Výskumné štúdie a priebežné správy
Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej
z predchádzajúcich kategórií

Štatistika ohlasov (69):
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch (22)
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (47)
Požiadavky FTVŠ UK
Plnenie uchádzačom
-autorstvo min. 2 učebných textov, učebníc,
alebo odborno-metodických publikácií so súhrnným podielom 6 AH 3
-publikovanie desiatich odborných prác
22
-publikovanie jednej vedeckej monografie
1
-publikovanie troch vedeckých prác v zahraničí
3
-publikovanie pätnástich vedeckých prác v domácich časopisoch,
vedeckých zborníkoch a vedeckých monografiách
33
-vedúci, zástupca vedúceho, spoluriešiteľ dvoch ukončených
a uzavretých výskumných projektov
3
Ohlasy
-päť zahraničných
-dvadsať domácich

22
47

Poznámka: Jedna požadovaných pätnástich vedeckých prác v domácich časopisoch,
vedeckých zborníkoch a vedeckých monografiách, t. j. 6,66 % je nahradená
príspevkom v recenzovanom zborníku z konferencií. Je to oveľa menej ako
maximálny podiel (30%) podľa „Kritérií FTVŠ pre udeľovane vedeckopedagogických hodností“.
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PaedDr. Jana Labudová, PhD., sa po ukončení FTVŠ UK kombinácia telesná výchova
biológia a trénerstvo – synchronizované plávanie, v roku 1990 sa stala internou
ašpirantkou na Katedre plaveckých športov. Na základe vynikajúcich študijných
výsledkov jej bol pridelený titul PaedDr.
Od začiatku svojho pôsobenia na FTVŠ UK si rozširovala vedomosti v oblasti svojho
pôsobenia účasťou na rôznych vzdelávacích podujatiach doma i v zahraničí. Získala
osvedčenia rozhodca synchronizovaného plávania, inštruktorka plávania novorodencov
a dojčiat a medzinárodné certifikáty aquatic fitness professional, cvičitelka vodního
aerobiku v mělké a hluboké vodě, cvičitelka vodního aerobiku – cvičení s činkami
a intervalový tréning a cvičitelka aerobiku – cvičení s nudlemi a cílené posilovaání
břišních svalu.
Zdokonalila si svoje znalosti z nemeckého jazyka a svoje vzdelávanie v tejto oblasti
ukončila štátnou záverečnou skúškou.
Dlhé roky pôsobila ako odborná konzultantka Slovenskej plaveckej federácie
a reprezentačných družstiev synchronizovaného plávania, delegátka SOV za SPF, od
roku 2012 je predsedníčkou Slovenského zväzu synchronizovaného plávania.
Vedeckú hodnosť CSc. získala v roku 1996 .
Od roku 1992 sa ako odborná asistentka podieľala formou praktických cvičení
a prednášok na výučbe povinných a povinne voliteľných predmetov plávanie, pohybové
aktivity vo vode, synchronizované plávanie, aquafitness a tréning vo vodnom prostredí.
Pre potreby výučby sa autorsky, resp. spoluautorsky podieľala na vypracovaní
učebných textov Synchronizované plávanie, Aquafitness a Didaktika plávania.
Pedagogicky pôsobí aj v rámci Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity tretieho veku
UK v Bratislave. V študijnom programe Regenerácia psychofyzických síl vyučuje témy
Charakteristika aquafitness, Teória a didaktika aquafitness, Aquafitness pre seniorov.
V rámci ďalšieho vzdelávania pravidelne prednáša problematiku pohybových
a športových aktivít vo vode na školeniach trénerov synchronizovaného plávania,
vodného póla, plaveckých záchranárov, plávania dojčiat a inštruktorov aquafitness.
Autorsky sa podieľala na tvorbe akreditačných kritérií a materiálov pre školenia
odborníkov v športe pre MŠ SR.
Aktívne sa pedagogicky angažuje aj v rámci Trénerskej akadémie FTVŠ UK
a Slovenského zväzu synchronizovaného plávania.
V rámci svojho pedagogického pôsobenia bola vedúcou 30 diplomových prác,
7 záverečných bakalárskych prác. Ako konzultant špecialista pomáhala pri 2 prácach
v rámci doktorandského štúdia. Viedla tiež 3 práce študentov zúčastňujúcich sa na
SVOUČ. V rámci sekcie Pohybové skladby sa podieľala na vytvorení novej sekcie
Pohybové skladby vo vode.
Viac ako 15 rokov prednáša na školeniach a doškoľovacích seminároch trénerov
synchronizovaného plávania a inštruktorov aquafitness všetkých kvalifikačných stupňov.
Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa PaedDr. Labudová, PhD. venuje najmä
osobitostiam pohybových aktivít vo vodnom prostredí, a to tak z hľadiska športovej
výkonnosti ako aj ich vplyvu na zdravie.
Výsledky svojej výskumnej činnosti publikovala v domácich a zahraničných prácach
s primeranou domácou a zahraničnou odozvou. Je pravidelnou účastníčkou zahraničných
a domácich konferencií.
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Záver o splnení kritérií
Komisia konštatuje, že PaedDr. Jana Labudová, PhD., spĺňa a vo väčšine
požiadaviek prekračuje pedagogické, vedecké, publikačné, citačné a osobnostné
kritériá požadované na habilitačné konanie.
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V Bratislave 22.10. 2013
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