
Habilitační řízení na FTK UP 

Rok  Jméno  Habilitační práce  

Habilitační přednáška  

1998  doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc.  Pohybové hry  

Pohybová hra v kinantropologii  

1999  doc. PhDr.Ferdinand Mazal, CSc.  Kreativně kooperační aktivity v 

současné škole  

Transformace v pojetí tělesné výchovy  

1999  doc. Dr. nauk med. Jan Szczegelniak  

Technická univerzita Opole, Polská 

republika 

Wplyw 8-tygodniowej rehabilitaciji 

leczniczej na czynnosc wentylacyjna 

pluc u chorych na przewlekla 

obturacyjna chorobe pluc  

Specifika kinezioterapie u plicních 

onemocnění  

2000  prof. PhDr. Hana Válková, CSc.  Sociální role učitele tělesné výchovy a 

její profesní dimenze (soubor prací k 

tématu "Osobnost učitele TV" z let 1972 

- 1999)  

Pedagogická způsobilost a dimenze 

profese TV v proměnách času  

2001  doc. RNDr. Miroslav Janura, Dr.  Videografická vyšetřovací metoda, její 

limity a možnosti využití  

Základní faktory ovlivňující kvalitu 

výstupních hodnot při videografické 

vyšetřovací metodě  

2004  doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc.  Koncepce a metodika systému 

komunální rekreace na úrovni obce  

Příprava a realizace koncepce systému 

komunální rekreace v České republice  

2004  doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.  Vybrané poruchy motoriky v dětství a 

adolescenci a možnosti jejich 

objektivizace  

Kineziologické aspekty poruch 

motorického vývoje u vybraných skupin 

dětí  

2005  doc. MUDr. Ivo Hrazdira, CSc.  3D echografická analýza pohybové 

soustavy v kinantropologii  

Využití echografie v diagnostice 

pohybového systému v tělovýchovném 

lékařství  

2005  doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.  Somatodiagnostika studentů a studentek 

studijního programu tělesná výchova a 

sport na FTK UP  

Somatodiagnostika – jedno z východisek 

hodnocení aktuálního fyzického stavu  

2005  doc. PhDr.  Zbyněk Svozil, Ph.D.  Didaktické přístupy v profesní přípravě 

učitelů tělesné výchovy  

Profesní příprava učitelů tělesné výchovy v 

kontextu moderních didaktických trendů  



2005  doc. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.  Filosofická kinantropologie  

Hledání smyslu lidského způsobu bytí 

prostřednictvím pohybu a jeho kultivace  

2005  doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.  

PdF UP 

Somatotyp a motorická výkonnost dětí  

Predikční možnosti somatometrie při 

určování motorické výkonnosti dětí  

2006  doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.  Diagnostika výkonnostních předpokladů 

ve sportu (a její praktické aplikace v 

tenise)  

Diagnostický proces a jeho aplikace  

v tenise  

2006  doc. PaedDr. Petr Kolisko, Ph.D.  Jógové techniky jako prostředek 

podpory zdraví, jejich vliv na aktuální 

funkční změny autonomního nervového 

systému a využití v praxi  

Jógové techniky a jejich vliv na aktuální 

funkční změny autonomního nervového 

systému  

2006 doc. RNDr. Lubomír Krejčovský, CSc. 

PdF UP 

Semilongitudinální studie tělesného 

růstu dětí školního věku 

Aktuální  růstové standardy dětí 

školního věku - možnosti jejich aplikace 

v kinantropologii a dalších vědních 

oborech 

2007 doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.  Současné směry teorie a praxe 

sportovního tréninku 

Současné pojetí kondičního tréninku 

v přípravě sportovců 

2008 doc. Mgr. Jiří Adamec, Ph.D. 

Institut soudního lékařství Ludwig-

Maximilians-Universität München, SRN,  

 

  

Numerická simulace pohybů lidského 

těla – základní principy a forenzně 

biomechanické aplikace 

Využití numerických simulací 

v biomechanické analýze  pohybů lidského 

těla (aplikace ve forenzní biomechanice) 

2008 doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.  Inclusion of Children with Physical 

Disabilites in Physical Education, 

Recreation and Sport 

Postoje k integraci dětí s tělesným 

postižením v hodinách školní tělesné 

výchovy 

2009 doc. Mgr. Zbigniew Borysiuk, PhD 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Technické univerzity Opole, Polská 

republika 

Temporal Structure of Psychomotor 

Response in Selected Combat Sports 

Movement Anticipation and Its 

Application in Combat Sports 

2009 doc. PhDr. Soňa Vodičková, Ph.D. 

Pedagogická fakulta Technické 

Univerzity, Liberec 

Dynamometrie alpského lyžování – 

vývoj metodologie a její aplikace na 

řešení problémů (fáze lyžařského 

oblouku, lateralita 

Kinematická a dynamická analýza 

v alpském lyžování – přednosti a limity 



jednotlivých metod a jejich využití ve 

výzkumné praxi 

2010 doc. PaedDr. František Langer, CSc. Dlouhodobá explorace atletické 

disciplíny skok do výšky 

Porovnání různých přístupů k zatěžování 

ve sportovním tréninku skokanů do výšky 

disciplíny skok do výšky 

 2011 doc. Mgr. Ludmila Miklánková, Ph.D. Environmentální stimuly v pohybové 

aktivitě dětí předškolního věku 

Škola jako jedna z determinant výchovy a 

vzdělávání dítěte v oblasti tělesné výchovy 

2011 RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 

PřF UK Praha 

Růstová dynamika a vybrané aspekty 

motorického vývoje u českých dětí 

v předškolním a školním věku  

Odraz hypokinetických trendů 

v auxologických parametrech současné 

populace českých dětí 

Aktualizace dne 31. 5. 2011 


