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Stanovisko  

habilitačnej komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok získania  

vedecko-pedagogického titulu „docent“  
 

Uchádzač: PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D. 

 

PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D. narodený 4. 3. 1957 podal žiadosť o začatie 

habilitačného konania v študijnom odbore 8.1.4 Športová humanistika dekanovi Fakulty 

telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského prof. PaedDr. Miroslavovi Holienkovi, 

PhD. Žiadosť je datovaná 20. 1. 2014 v Prahe. Dekan FTVŠ UK potvrdil prijatie žiadosti dňa 

5. 2. 2014.  

Dekan FTVŠ UK so súhlasom Vedeckej rady FTVŠ UK vymenoval habilitačnú 

komisiu v zložení:  
Predseda 

prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v 

Bratislave 

Členovia 

prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica 

prof. PhDr. Michal Charvát, PhD. Fakulta sportovních studií MU, Brno 

 

Uchádzač spolu so žiadosťou o začatie habilitačného konania predložil ako prílohy 

podklady v súlade s Vnútorným predpisom č. 1/2012, Článkom 1, ods. 2  Zásady 

habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na 

Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Na základe 

doručených a komisii odovzdaných podkladov k žiadosti uchádzača habilitačná komisia 

získala nižšie uvedené zistenia a zaujíma toto hodnotiace stanovisko k plneniu kritérií na 

udelenie titulu docent. 

PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D. sa uchádza o získanie titulu docent obhajobou 

habilitačnej práce na tému „Sport na Českém vysokém učení technickém kdysi a dnes 

(monografia)“.  

Habilitačná komisia konštatuje úplnosť, hodnovernosť a veľmi dobré vypracovanie 

podkladov nutných k začatiu habilitačného o konania. Zoznam posudzovaných podkladov 

podľa Vnútorného predpisu č. 12/2012, čl. 1, odsek 2: 

- habilitačná práca „Sport na Českém vysokém učení technickém kdysi a dnes 

(monografia)“. Rozsah práce 295 strán, z toho 40 strán príloh. (Publikácia bola vydaná pri 

príležitosti 60 rokov existencie KTV na ČVUT, teraz ÚTVS, ISBN 978-80-01-05182-5). 

- Životopis uchádzača. 

- Osvedčené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa, titulu PaedDr., 

titulu doktor (PhD.). 

- Prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnuté výsledky vo výchovno-vzdelávacej práci – 3 

strany, podpísali uchádzač, riaditeľ ÚTVS ČVUT a rektor ČVUT v Prahe. 

- Zoznam publikačnej činnosti – 7 strán, schválila a podpísala PhDr. E. Petrovičová. 

- Zoznam ďalších pôvodných vedeckých a odborných prác – 26 záznamov, zoznam Správ 

o vyriešených vedeckovýskumných úlohách – 2 záznamy. 

- Zoznam ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú činnosť uchádzača – 10 záznamov, 

zoznam Účasti na domácich a zahraničných prednáškových a pracovných pobytoch – 3 

relevantné záznamy, 1 záznam o pôsobení na zahraničných športových univerzitných 

turnajoch (7 univerzít). 

- Charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov uchádzača a Najdôležitejšie ohlasy 

na vedeckú publikačnú činnosť uchádzača. 

- Potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku – debetní avízo. 



 2 

1. Z údajov profesijného životopisu uchádzača PaedDr. Zdeňka Valjenta, PhD. 

vyplývajú tieto relevantné skutočnosti: 

  Uchádzač o habilitačné konanie je od roku 1981 do súčasnosti vysokoškolským 

učiteľom – odborným asistentom  na KTV (ÚTVS) ČVUT. Istý čas (8 mesiacov) bol vedúcim 

KTV. Krátko pôsobil aj na KTV Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. 

- Trénerská a športová činnosť uchádzača: atletický tréner (hod oštepom), kondičný tréner; 

reprezentant ČSSR v hode oštepom. V súčasnosti vedúci športovej reprezentácie ČVUT 

v Prahe. 

2. Potvrdením odbornej spôsobilosti uchádzača pre začatie habilitačného konania 

a získanej kvalifikácie sú nasledovné doklady: 

- Diplom absolventa Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (1981). 

- Diplom o priznaní titulu PaedDr. po vykonaní rigoróznej skúšky, Fakulta tělesné výchovy 

a sportu Univerzity Karlovy, 1984. 

- Diplom „philosophiae doctor“ (doctoris), Univerzita Karlova v Prahe, 2010. 

3. Prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov vo výchovno-vzdelávacom 

procese 

- PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. od roku 1981 pôsobí kontinuálne na pozícii 

vysokoškolského učiteľa.  

- Formou prednášok, seminárov a cvičení vyučoval okrem iných tieto predmety: atletika, 

plávanie, základná telesná výchova. Okrem iného prednášal témy: aktívny životný štýl 

vysokoškolákov, zdravá výživa, aktívny životný štýl seniorov (UTV). 

- Uchádzač bol agilný pri zabezpečovaní, organizácii a vedení športových výprav študentov 

ČVUT na kvalitne obsadzovaných európskych univerzitných súťažiach. Komisia považuje 

túto činnosť za relevantnú pre habilitačné konanie v študijnom programe športová 

humanistika. 

- Prednáškovú činnosť uchádzača významne dopĺňajú jeho publikačné aktivity. 

Podčiarkujeme predovšetkým titul „Výchova k aktivnímu životnímu stylu: nejen 

zdravotnických záchranářů“, BCI04. 

- Zorganizoval besedy študentov s vrcholovými  športovcami (Helena Suková – tenis, Bára 

Špotáková – hod oštepom, Jiří Zídek – basketbal, Lukáš Pollert – vodní slalom). Tieto 

podujatia propagujú šport a športové pohybové aktivity v životnom štýle vysokoškolákov. 

Prehľad pedagogickej činnosti, ktorý uchádzač predložil signoval aj rektor ČVUT 

v Prahe 18.10.2013. 

4. Kvantitatívna a kvalitatívna charakteristika vedeckej produktivity  

V zozname publikačnej činnosti uchádzača PaedDr. Valjenta je evidovaných: 

- v štatistike kategórií 46 záznamov, z toho:  

o 2 „domáce“ vedecké monografie, 3 zahraničné vedecké práce, 15 „domácich“ 

vedeckých prác; 

o 4 skriptá a učebné texty; 

o  11 odborných prác;  

- v štatistike ohlasov 34 záznamov (domáce citácie – 23, zahraničné citácie 11). 

Komisia oceňuje predovšetkým publikáciu 2 vedeckých monografií (Aktivní životní 

styl vysokoškoláků, AAB01; Sport na ČVUT kdysi a dnes, AAB01) publikovaných vo 

vydavateľstve ČVUT v Prahe.  Zameranie monografií je adekvátne habilitačnému konaniu 

v odbore 8.1.4 športová humanistika. 

 Kvalitu vedeckej produkcie a odborných prác uchádzača preukazujú aj ohlasy na tieto 

práce v podobe citácií. 

Bezprostrednú afinitu na odbor športová humanistika majú aj ďalšie publikované 

vedecké práce, najmä: Současná preference sportů v tělesné výchově mezi vysokoškoláky 

(ADE01), Pokus o vymezení pojmu „aktivní životní styl“ (ADF03), Vybrané aspekty kvality 
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života studentů technické univerzity (ADF06), Kdo nejvíce přivádí mládež ke sportu? 

(ADF07), Současné vnímání sportu vysokoškolskou mládeží (ADF11), Sportovní diváctví 

a sledovanost sportu v médiích u vysokoškoláků (AED02). Tiež veľká časť zo všetkých 

evidovaných odborných prác zodpovedá zameraniu na odbor športová humanistika. 

 Správnosť kategorizácie publikačnej činnosti bola overená podľa pravidiel RUK 

a komisia vyjadruje súhlas so zaradením publikácií v prílohe Zoznam publikačnej činnosti (do 

roku 2013). Súčasne komisia potvrdzuje afinitu publikácii uchádzača odboru 8.1.4 športová 

humanistika, v ktorom sa uchádza o udelenie titulu docent. 

5. Analýza plnenia fakultných kritérií na udelenie titulu docent 

Komisia konštatuje, že PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. plní kritéria VR FTVŠ UK na 

udelenie titulu docent vo všetkých zásadných položkách. V niektorých položkách tieto kritéria 

prekračuje (dĺžka pedagogickej praxe, autorstvo skrípt a učebných textov, autorstvo 

vedeckých monografií). Komisia hodnotí autorove publikácie pozitívne. Ich zameranie 

zodpovedá odboru 8.1.4 športová humanistika. 

V hodnotení plnenia kritérií vo vedeckej produktivite rešpektovala komisia možnosť 

alternácie časopiseckých titulov titulmi z recenzovaných zborníkov z vedeckých konferencií, 

aj keď uchádzač túto možnosť v plnom rozsahu nevyužil. 

Kritéria požadujú, aby uchádzač o habilitačné konanie zastával pozíciu vedúceho 

záverečných prác. Túto podmienku nemôže uchádzač z dôvodu svojho profesijného 

a zamestnaneckého zaradenia splniť. Angažoval sa však ako oponent relevantných 

záverečných prác na iných fakultách vysokých škôl v ČR.  

Scientometrická tabuľka (Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-

pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Fakulty telesnej výchovy a športu UK, 2008). 

Pedagogická prax 

Druh praxe Požiadavka Plnenie  Poznámka  

Kontinuálna vzdelávacia činnosť na 

vysokej škole v odbore  

5 rokov 32  

 
 

Vedecká produktivita (spolu 46 záznamov) 

Druh  Požiadavka Plnenie  Poznámka  

Skriptá+kapitoly v skriptách  2  4   

Vedecké práce  

- v domácich - časopisoch, 

recenzovaných zborníkoch 

a kapitoly vo vedeckých 

monografiách  

- v konferenčných 

zborníkoch  

15  

10 min.  

 

 

 

5 max.  

15  

14  

 

 

 

1  

 

Vedecké práce v 

zahraničných  

- časopisoch a 

recenzovaných zborníkoch  

- konferenčných zborníkoch 

3  

1 min.  

2 max.  

4  

2  

2 (z toho 1x ako 

poster)  

 

Odborné práce  10  11 (z toho 2 odb. 

prác v zahraničných 

zborníkoch)  

 

Ukončené výskumy  2  6  Uchádzač odkazuje na 

RIV a webové stránky. 

Ohlasy a recenzie prác  25, z toho 5 v 

zahraničí  

34, z toho 11 v 

zahraničí  
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Záver 
Habilitačná komisia považuje PaedDr. Zdeňka Valjenta, PhD. za dlhodobo úspešného 

a invenčného vysokoškolského učiteľa a výskumníka, predovšetkým v oblasti aktívneho 

životného štýlu vysokoškolákov a propagácie športových pohybových aktivít medzi mladými 

ľuďmi. Vyzdvihuje jeho angažovanosť v českom a medzinárodnom športovom univerzitnom 

hnutí a odborných športových akademických organizáciách. 

Komisia konštatuje, že uchádzač PaedDr. Zdeněk Valjent PhD.  splnil kritériá a 

podmienky Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského na získanie vedecko-

pedagogického titulu „docent“. Komisia vyjadruje súhlasné stanovisko k pokračovaniu 

v habilitačnom konaní. 

 Komisia navrhuje túto tému habilitačnej prednášky: Snižování pohybové aktivity 

vysokoškoláků.  

Návrh Stanoviska habilitačnej komisie pre Vedeckú radu FTVŠ UK k plneniu kritérií 

uchádzačky o udelenie titulu docent bol vypracovaný a prerokovaný na jej zasadnutí 

v Bratislave dňa 2. 7. 2014. 

 

 

Podpisy členov komisie: 

 

prof. PhDr. Josef Oborný, PhD., predseda ............................................................ 
 

prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. 
 

............................................................ 
 

prof. PhDr. Michal Charvát, PhD 
 

............................................................ 

 


