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Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., patří mezi přední odborníky ve sportovních 

vědách/vedách o športe na Slovensku. Je typickým představitelem odborné komunity, která se 

vyznačuje kontinuitou společensko-vědních, výzkumných, edukačních i prakticky 

orientovaných aktivit. Posuzování takto orientovaných univerzitních osobností proto vyžaduje 

komplexní přístup, respektování široce pojatých odborných a edukačních východisek, stejně 

jako míru překračování běžného univerzitního kvalifikačního paradigmatu v substitučním 

pojetí.  

V oblasti pedagogické je doc. Vanderka jasně orientován na didaktiku sportovního 

tréninku v obecné i specializované formě, především na atletiku a s ní spojenou oblast 

kondičního tréninku. Pozitivem je, a z přehledu pedagogické činnosti je to zřejmé, využívání 

zkušeností z vlastní aktivní závodní činnosti a dlouholetých trenérských zkušeností ve spojení 

s tematicky jednoznačně orientovanou výzkumnou činností. Zjednodušeně vyjádřeno, žádoucí 

propojení těchto „experience-based“  s „evidence- based“. Přínosem v pedagogické činnosti je 

určitě i jeho podíl na výuce metodologie, biomechanické analýzy pohybu a diagnostice 

pohybového zatížení. Přehled obhájených kvalifikačních prací na všech stupních vzdělávání 

také dokumentuje rozsáhlou a kvalitní pedagogickou činnost uchazeče. Vysoce oceňuji 

aktivity spojené s doktorským studijním programem, které jsou nadstandardní a „překračují“ 

obvyklé požadavky i na mezioborové úrovni. 

V oblasti vědeckovýzkumné prokazuje doc. Vanderka dlouholeté kontinuální 

zapojování se do výzkumný projektů VEGA, a to i jako hlavní řešitel projektu. Také zaměření 

vědeckovýzkumné vymezuje jednoznačně odborný profil uchazeče. Většina výzkumných 

témat projektů směřuje do rozvoje kondičních schopností, v šířeji zakotvené teorii 

sportovního tréningu. Na „první pohled“ jasnou a samozřejmou odbornou orientaci hodnotím 

pozitivně proto, že nespatřuji tendence převahy ekonomického či kvalifikačního aspektu nad 

žádoucím teoretickým a praktickým přínosem. Stejně tak hodnotím pozitivně řešení typické 

sportovní problematiky, bez tendencí prosazovat se přes mnohdy  snazší a pro obor málo 



podněcující interdisciplinární  postupy. Tím nemám na mysli nutnou a vysoce přínosnou 

interdisciplinární spolupráci, která obohacuje vědy o sportu. 

Na vědeckovýzkumnou oblast navazující publikační aktivity doc. Vanderky splňují 

v současnosti v oboru doporučované ukazatele. Zejména monografické a učebnicové výstupy 

oceňuji jako velmi přínosné pro zkvalitňování edukace sportovních specialistů a budoucích 

učitelů tělesné výchovy. Pochopitelně bych očekával více publikačních záznamů v 

nejvýznamnějších vědeckých databázích WoS a Scopus, ale to je širší problém celonárodní a 

do určité míry i středoevropský. Domnívám se však, že dosavadní odborný růst a odborné 

zaměření uchazeče dokumentují potencionality doc. Vanderky i v této mezioborově a 

celosvětově sledované vědecké dokumentaci a identifikaci. 

Zapojení uchazeče do řízení a aktivit v četných vědeckých organizacích, institucích, 

odborných společností, dále do práce ve vědeckých radách, odborných komisí či redakcí 

časopisů také podporuje hodnocení uchazeče jako odborně a společensky vyzrálou osobnost 

vysokoškolského pedagoga. 

Po posouzení předložených podkladových materiálů a postavení uchazeče v odborné 

komunitě hodnotím návrh na jmenování doc. Mgr. Mariána Vanderku, PhD. následovně: 

 

Doporučuji inaugurační komisi navrhnout a Vědecké radě Fakulty telesnej výchovy 

a športu UK schválit jmenování doc. Mgr. Mariána Vanderku, PhD. profesorem 

v studijním oboru 8.1.3 športová edukológia. 

 

 

V Olomouci dne 10. 6. 2017 

Prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. 

Fakulta tělesné kultury 

Univerzita Palackého v Olomouci 

 

 

 


