
Témy záverečných prác pre 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) v akademickom roku 2021/2022 

Katedra športových hier 

Školiteľ: Holienka, Miroslav, prof., PaedDr., PhD., miroslav.holienka@uniba.sk 

Č. Téma Určené pre študijný program 

1. Obsahové zameranie kondičného tréningu v zimnom prípravnom období 
a jeho vplyv na úroveň kondičných schopností 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. Spôsoby a úspešnosť zakončenia útočnej fázy hry vybraných družstiev na 
MS 2022 vo futbale 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. Úspešnosť prihrávania hráčov stredovej formácie vybraných družstiev na 
MS 2022 vo futbale 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

4. Spôsoby a úspešnosť prihrávania hráčov v jednotlivých zónach 
futbalového ihriska v zápasoch rôznych vekových (výkonnostných) 
kategórií  

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

5. Kvalita a štruktúra herných činností hráčov vo výkonnostnom 
a vrcholovom futbale 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

6. Úroveň vybraných kondičných schopností z hľadiska jednotlivých 
hráčskych funkcií vo futbale 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

7. Vybrané antropometrické charakteristiky hráčov FA a ÚTM na Slovensku Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

8. Úroveň vybraných pohybových schopností mladších (starších) žiakov 
členov FA (ÚTM) na Slovensku 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

9. Úroveň rýchlostných schopností starších žiakov vo futbale (členov FA 
a ÚTM) 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 

 

 



Témy záverečných prác pre 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) v akademickom roku 2021/2022 

Katedra športových hier 

Školiteľ: Argaj, Gustáv, PaedDr., PhD., gustav.argaj@uniba.sk 

Č. Téma Určené pre študijný program 

1. Vplyv individuálneho kondičného programu na výbušnú silu v basketbale Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. Zmeny úrovne herných zručností vplyvom ročného tréningového plánu v 
basketbale  

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. Vplyv vybraných situačných faktorov na úspešnosť streľby v basketbale Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

4. Zmeny herného výkonu družstva v priebehu súťažnej sezóny 
v basketbalovej extralige mužov 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Témy záverečných prác pre 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) v akademickom roku 2021/2022 

Katedra športových hier 

Školiteľ: Pavol, Peráček, doc., PaedDr., PhD., pavol.peracek@uniba.sk 

Č. Téma Určené pre študijný program 

1. Personálne zabezpečenie a obsahové zameranie športovej prípravy vo 
vybraných futbalových akadémiách v Česku 
 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. Personálne zabezpečenie a obsahové zameranie športovej prípravy vo 
vybraných futbalových akadémiách v Poľsku 
 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. Personálne zabezpečenie a obsahové zameranie športovej prípravy vo 
vybraných futbalových akadémiách v Maďarsku 
 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

4. Personálne zabezpečenie a obsahové zameranie športovej prípravy vo 
vybraných futbalových kluboch  vo Švajčiarsku 
 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

5. Výberové kritériá pre talentovaných hráčov v rôznych futbalových 
akadémiách. 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

6. 
 

Personálne zabezpečenie a obsahové zameranie športovej prípravy 
dievčat a žien vo vybraných futbalových kluboch v Taliansku, Španielsku, 
Portugalsku. 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

7. Testy pre hodnotenie výkonnosti mladých futbalistov. Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 

 

 



Témy záverečných prác pre 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) v akademickom roku 2021/2022 

Katedra športových hier 

Školiteľ: Martin, Mikulič, Mgr., PhD., martin.mikulic@uniba.sk 

Č. Téma Určené pre študijný program 

1. Kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky útočnej fázy hry družstiev na 
MS 2022 v Katare (1 študent) 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. Kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky obrannej fázy hry vybraných 
družstiev na MS 2022 v Katare (1 študent) 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. Kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky obrannej fázy hry vybraných 
družstiev na ME 2022 do 19 rokov na Slovensku (1 študent) 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

4. Kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky útočnej fázy hry vybraných 
družstiev na ME 2022 do 19 rokov na Slovensku (1 študent) 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

5. Ročný tréningový cyklus futbalového družstva v rôznych etapách športovej 
prípravy (3 študenti) 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

6. 
 

Zmeny úrovne vybraných kondičných schopností hráčov vo futbalovom 
klube (2 študenti) 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 

 

 

 

 

 

 



Témy záverečných prác pre 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) v akademickom roku 2021/2022 

Katedra športových hier 

Školiteľ: Vladimír, Přidal, doc., PaedDr., PhD., vladimir.pridal@uniba.sk 

Č. Téma Určené pre študijný program 

1. Úspešnosť príjmu podania v závislosti od druhu podania vo vybranej 
vekovej a výkonnostnej kategórii mužov vo volejbale 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. Charakteristika útočnej fázy hry vrcholových družstiev v mládežníckych 
vekových kategóriách vo volejbale 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. Vplyv prípravných hier s rôznym počtom hráčov a veľkosti ihriska na 
časovú a obsahovú stránku vonkajšieho zaťaženia hráčov vo volejbale 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

4. Efektivita ročného tréningového cyklu družstva vo vybranej vekovej 
kategórii 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

5. Participácia hráčov v jednotlivých hráčskych funkciách na hernom výkone 
družstva 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 
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Témy záverečných prác pre 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) v akademickom roku 2021/2022 

Katedra športových hier 

Školiteľ: Igor, Tóth, PaedDr., PhD., igor.toth@uniba.sk 

Okruh: Úrazy a úrazovosť v ľadovom hokeji : 

Č. Téma Určené pre študijný program 

1. Vznik otrasu mozgu podľa hráčskych postov a ich diferenciácia z hľadiska 
fyzických súbojov v ľadovom hokeji  
 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. Príčiny vzniku úrazov hlavy a krku po fyzickom náraze a páde na ľad 
u hráčov v ľadovom hokeji (otras mozgu) 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. Lokalizácia úrazov hlavy hráčov zapríčinených pádom na ľad, po zrážke so 
súperom alebo s mantinelom v ľadovom hokeji 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

4. Doba rekonvalescencie zranených hráčov po otrase mozgu  v ľadovom 
hokeji 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

5. Vývoj výskytu úrazov otrasu mozgu v ľadovom hokeji podľa časových 
dekád 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

6. 
 

Vznik zranenia hlavy a krku v osobných súbojoch jeden proti jednému  
v ľadovom hokeji v strede klziska 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

7. Problematika otrasu mozgu z hľadiska vývoja samotnej hry v ľadovom 
hokeji 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

8. Lekársko-odborné predpisy a liečebné postupy pri vzniku otrasu mozgu vo 
vybratých hokejových krajinách sveta 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 
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Okruh: Hodnotenie herného výkonu v ľadovom hokeji : 

Č. Téma Určené pre študijný program 

1. Hodnotenie herného výkonu hráčov podľa korčuliarskych zručností u 
mladších žiakov 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. Hodnotenie herného výkonu družstva v ľadovom hokeji v defenzívnej fáze 
hry 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. Hodnotenie herného výkonu družstva v ľadovom hokeji v ofenzívnej fáze 
hry 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

4. Hodnotenie herného výkonu družstva v oslabení o jedného a dvoch hráčov 
v ľadovom hokeji 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

5. Hodnotenie herného výkonu družstva v presilovej hre o jedného a dvoch 
hráčov v ľadovom hokeji 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 

Okruh: Tréning a tréningový proces v ľadovom hokeji : 

Č. Téma Určené pre študijný program 

1. Charakteristika vnútorného zaťaženia hráčov tréningovom procese 
v prípravných hrách zameraných na presilovú hru v ľadovom hokeji 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. Charakteristika vnútorného zaťaženia hráčov tréningovom procese 
v prípravných hrách zameraných na hru v oslabení ľadovom hokeji 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. Charakteristika vonkajšieho zaťaženia hráčov tréningovom procese 
v prípravných hrách zameraných na presilovú hru v ľadovom hokeji 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

4. Charakteristika vonkajšieho zaťaženia hráčov tréningovom procese 
v prípravných hrách zameraných na hru v oslabení ľadovom hokeji 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

5. Tréningové metódy a formy nácviku a zdokonaľovania presilovej hry 
v ľadovom hokeji 

Trénerstvo                                                   
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy           

6. 
 

1.) Tréningové metódy a formy nácviku a zdokonaľovania hry 
v oslabení ľadovom hokeji  

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 



 

 

Témy záverečných prác pre 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) v akademickom roku 2021/2022 

Katedra športových hier 

Školiteľ: Silvia, Priklerová, Mgr., PhD., silvia.priklerova@uniba.sk 

Č. Téma Určené pre študijný program 

1. Kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele individuálneho herného výkonu 

hráčov v rôznych hráčskych funkciách v hádzanej 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. Vybrané ukazovatele herného výkonu družstva v obrannej fáze hry vo 
vrcholovej hádzanej 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. Vybrané ukazovatele herného výkonu družstva v útočnej fáze hry vo 
vrcholovej hádzanej  

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

4. Personálne zabezpečenie a obsahové zameranie športovej prípravy vo 
vybraných hádzanárskych akadémiách v Nemecku/Španielsku/Škandinávia 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

5. Overenie účinnosti programu na rozvoj vybraných herných činností 
jednotlivca v kategórii mládeže Koordinačné schopnosti/kondičné 
schopnosti a ich rozvoj v kategóriách žiactva v hádzanej  

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

6. 
 

Technika chytania brankára z rôznych priestorov pred bránkoviskom v 
hádzanej  

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

7. 
 

Dynamika herného výkonu vybraného družstva v súťažnom ročníku 
2021/2022 Ročný tréningový cyklus v kategórii mládeže v hádzanej 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 

 

 



 

Témy záverečných prác pre 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) v akademickom roku 2021/2022 

Katedra športových hier 

Školiteľ: Ľubor, Tománek, Mgr., PhD., lubor.tomanek@uniba.sk 

Č. Téma Určené pre študijný program 

1. Kvantitatívne charakteristiky vybranej hernej činnosti (uvoľňovania sa 

hráča, doskakovania, streľby, prihrávania-asistencií) na vrcholnom 

basketbalovom podujatí (ME, MS, OH) 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. Kvantitatívne charakteristiky spôsobov streľby na vrcholnom 
basketbalovom podujatí / vybraného družstva v súťaži 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. Dynamika zmien parametrov streľby basketbalového družstva v súťaži 
(Niké SBL 2021/2022) 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

4. Metódy hodnotenia herného výkonu družstva v basketbale. (teoretická 
práca – charakteristika a porovnanie metód) 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

5. Testovanie pohybovej výkonnosti mladých basketbalistiek 
v reprezentačných družstvách   

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

6. 
 

Metódy hodnotenia herného výkonu jednotlivca v basketbale - teoretická 
práca. 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

7. Uplatnenie vybranej metódy hodnotenia herného výkonu družstva 
v basketbale. 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

8. Uplatnenie rýchleho protiútoku na vrcholnom basketbalovom podujatí 
(ME 2022). 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

9. Nové technológie pri vyučovaní telesnej a športovej výchovy (basketbalu) 
/ v tréningu pri nácviku HČJ v basketbale. 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 



10. Kvantitatívne charakteristiky obranných herných činností jednotlivca na 
vrcholnom basketbalovom podujatí / vo vybranej klubovej súťaži. 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

11. 
 

Efektivita tréningového programu vo vybranej vekovej kategórii 
v basketbale. 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Témy záverečných prác pre 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) v akademickom roku 2021/2022 

Katedra športových hier 

Školiteľ: Juraj, Nemček, Mgr., PhD., juraj.nemcek@uniba.sk 

Č. Téma Určené pre študijný program 

1. Vplyv osemtýždňového programu na zmeny úrovne vybraných prejavov 
koordinačných schopností 6-až 9-ročných tenistov  

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. Efektivita vybraných herných činností hráčov výkonnostnej úrovne 
v juniorskom tenise 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. Analýza vybraných parametrov vonkajšieho zaťaženia tenistov do 21 rokov 
na finálovom turnaji v Miláne v roku 2021 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 


