
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko Mgr. Henrieta Horníková, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Fakulta telesnej výchovy a športu
Sídlo fakulty Nábr. arm. gen.L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava

I. - Základné údaje
I.1 - Priezvisko Horníková
I.2 - Meno Henrieta
I.3 - Tituly Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia 1994
I.5 - Názov pracoviska Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity

Komenského
I.6 - Adresa pracoviska Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa henrieta.hornikova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri
zamestnancov vysokých škôl

portalvs.sk/regzam/detail/34315

I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom
osoba pôsobí na vysokej škole

vedy o športe

I.11 - ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-0593-4828

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity
Komenského

II.b - Rok 2016
II.c - Odbor a program kondičné trénerstvo

II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity

Komenského
II.b - Rok 2018
II.c - Odbor a program kondičné trénerstvo

II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity

Komenského
II.b - Rok 2021
II.c - Odbor a program športová kinantropológia

II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor

II.6 - Titul DrSc.
III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania



III.a - Zamestnanie-pracovné
zaradenie III.b - Inštitúcia

III.c - Časové
vymedzenie

odborný asistent Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzity Komenského

od 15.9.2021

kondičný tréner FKM Stupava o. z. 6/2021-9/2021

líder športu Decathlon SK s.r.o. 10/2017-8/2019

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných
zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu
(ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie

IV.c -
Rok

Kurz anglického jazyka v jazykovom
centre

English language course in International Centrum of
Study, Language Centrum

2019

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom

akademickom roku podľa študijných programov

V.1.a - Názov profilového
predmetu V.1.b - Študijný program

V.1.c -
Stupeň

V.1.d -
Študijný
odbor

Teória a didaktika športovej
špecializácie I - kondičný
tréner

Trénerstvo (špecializácia kondičný tréner) Bc. vedy o
športe

Teória a didaktika športovej
špecializácie II - kondičný
tréner

Trénerstvo (špecializácia kondičný tréner) Bc. vedy o
športe

Teória a didaktika športovej
špecializácie IV - kondičný
tréner

Trénerstvo (špecializácia kondičný tréner) Bc. vedy o
športe

Metodológia pedagogického
výskumu

Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo telesnej
výchovy, Učiteľstvo telesnej výchovy v
kombinácií

Mgr. vedy o
športe

V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác

V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň) 6
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň) 1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň) 0

V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň) 1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň) 1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň) 0

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti

VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti



VI.1.a - Celkovo 17
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 17
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo 7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 7

VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo 21
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 21

VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej
činnosti

VI.1.a - Celkovo 10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 10

VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo 0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 0

VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1 Horníková, H a Zemková, E. (2022). Determinants of Y-shaped agility test in basketball

players. Applied Sciences, 12(4), 1-9. doi:
https://doi.org/10.3390/app12041865

2 Horníková, H. a Zemková, E. (2021). Relationship between physical factors and change of
direction speed in team sports. Applied Sciences, 11(2), 1-18. doi: 10.3390/app11020655

3 Horníková, H., Jeleň, M. a Zemková, E. (2021). Determinants of reactive agility in tests with
different demands on sensory and motor components in handball players. Applied Sciences,
11(14), 1-9. doi: 10.3390/app11146531

4 Horníková, H., Doležajová, L. a Zemková, E. (2020). Agility performance of ipsilateral and
contralateral direction of table tennis players and sedentary subjects of different ages. South
African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 42(1), 13-22. doi:
10520/EJC-1d4d0846ab

5 Horníková, H., Doležajová, L. a Zemková, E. (2018). Playing table tennis contributes to better
agility performance in middle-aged and older subjects. Acta Gymnica, 48(1), 15-20. doi:
10.5507/ag.2018.004

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1 Horníková, H. a Zemková, E. (2022). Determinants of Y-shaped agility test in basketball

players. Applied Sciences, 12(4), 1-9. doi:
https://doi.org/10.3390/app12041865

2
Horníková, H. a Zemková, E. (2021). Relationship between physical factors and change of
direction speed in team sports. Applied Sciences, 11(2), 1-18. doi: 10.3390/app11020655

3 Horníková, H., Jeleň, M. a Zemková, E. (2021). Determinants of reactive agility in tests with
different demands on sensory and motor components in handball players. Applied Sciences,
11(14), 1-9. doi: 10.3390/app11146531

4 Horníková, H., Doležajová, L. a Zemková, E. (2020). Agility performance of ipsilateral and
contralateral direction of table tennis players and sedentary subjects of different ages. South
African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 42(1), 13-22. doi:
10520/EJC-1d4d0846ab

5 Horníková, H., Doležajová, L. a Zemková, E. (2018). Playing table tennis contributes to better
agility performance in middle-aged and older subjects. Acta Gymnica, 48(1), 15-20. doi:
10.5507/ag.2018.004

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

[n1] 2022 - Puskar, M. - Advanced system determined for utilisation of sustainable biofuels in
high-performance sport applications. - In: Sustainability, roč. 14, č. 11, 2022 ; s. 1-11, art. no.
6713 ; SCI ; SCOPUS



2 [n1] 2022 - Chow, C.C.G. - Kong, Y.H. - Wong C.L. - Reactive-agility in touch plays an important
role in elite playing level : reliability and validity of a newly developed repeated up-and-down
agility test. - In: Journal of sports science and medicine, roč. 21, č. 3, 2022 ; s. 413-418, art. no.
102866 ; SCI ; SCOPUS

3 [n1] 2022 - Thieschafer, L. - Busch, D. - Development and trainability of agility in youth : a
systematic scoping review. - In: Frontiers in sports and active living, roč. 4, č. September 08,
2022 ; s. 01-23, art. no. 952779 ; SCI ; SCOPUS

4 [o1] 2021 Domaradzki, J. - Popowczak, M. Zwierko, T.: The mediating effect of change of
direction speed in the relationship between the type of sport and reactive agility in elite female
team-sport athletes. In: Journal of sports science andmedicine, roč. 20, č. 4, 2021, s. 699-705 -
SCOPUS

5 [o1] 2021 Merino-Munoz, P. - Vidal-Maturana, F. - Aedo-Munoz, E. - Villaseca-Vicuna, R. - Pérez-
Contreras, J.: Relationship between vertical jump, linear sprint and change of direction in
Chilean female soccer players. In: Journal of physicaleducation and sport, roč. 21, č. 5, 2021, s.
2737-2744, art. no. 364 - SCOPUS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých
projektov za posledných šesť rokov

1 Zemková, E.: Posudzovanie senzorickej a motorickej zložky pohybových schopností v
športovom tréningu a rehabilitácii. Riešené: 2020 - 2022, č. 1/0089/20. Spoluriešitelia:
Kyselovičová, Argaj, Labudová, Grznár, Chren, Holienka, Priklerová, Horníková, Lamošová,
Tvrdý, Skala, mimofakultní: Jeleň, Lackovič.

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie
a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a -
Názov

inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie

VIII.c - Obdobie
trvania

pôsobenia/pobytu
(uviesť dátum odkedy
dokedy trval pobyt)

VIII.d - Mobilitná
schéma, pracovný

kontrakt, iné (popísať)

Univerzita
Kassel
(Nemecko),
Inštitút športu
a vied o
športe

Universität Kassel
Fachbereich 05 Institut für
Sport und Sportwissenschaft
Damaschkestraße 25D-
34121 Kassel

5/2019-7/2019 stáž počas doktorandksého
štúdia so zameraním na
výskumné metódy v
kineziológii a športových
vedách

IX. - Iné relevantné skutočnosti
Dátum poslednej aktualizácie 15.11.2022
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