
  

Témy záverečných prác pre 2. stupeň štúdia (magisterské 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. Štruktúra herných činností v zápasoch mladších a starších žiakov vo futbale Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. Úroveň tréningového zaťaženia vo futbale v prípravných hrách so 
striedavým a súvislým zaťažením 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. Vplyv zmeny intervalov zaťaženia v prípravných hrách na tréningové 
zaťaženie hráča vo futbale 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

4. Intenzita tréningového zaťaženia vo futbale v prípravných hrách s malým, 
stredným a veľkým počtom hráčov.  

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

5. Objektívne a subjektívne hodnotenie intenzity tréningového zaťaženia 
v rôznych prípravných hrách vo futbale 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

6. Vzťah medzi úrovňou kondičných schopností futbalistov vo FA a ÚTM 
a umiestnením družstva v súťaži 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

7. Zmeny úrovne rýchlostných schopností mladých futbalistov v priebehu 
základnej etapy športovej prípravy  

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

8. Zmeny úrovne rýchlostných schopností futbalistov v priebehu ročného 
tréningového cyklu 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

9. Vplyv krátkodobej intervencie na rozvoj rýchlostných schopností vo 
futbale v kategórii mladších (starších) žiakov   

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 
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Témy záverečných prác pre 2. stupeň štúdia (magisterské 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. Porovnanie účinnosti herne orientovaného a tradičného modelu výučby 
basketbalu v oblasti rozvoja herných zručností a herného výkonu 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. Vplyv vnútorného zaťaženia hráča na efektivitu streľby v basketbale 
v podmienkach tréningového procesu 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. Vplyv základných parametrov streľby v basketbale na umiestnenie 
družstiev na OH 2022 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

4. Vzťah hernej efektivity a +/- bodov pri hodnotení individuálneho herného 
výkonu v basketbale 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Témy záverečných prác pre 2. stupeň štúdia (magisterské 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. Variabilita srdcovej frekvencie futbalistiek vo vrcholovom futbale v zápase 
na Slovensku. 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. Vybrané faktory motorickej výkonnosti určujúce herný výkon vo futbale. Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. Variabilita srdcovej frekvencie futbalistov rôznej vekovej kategórie 
v tréningovom procese. 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

4. Technicko – taktický profil elitných futbalistiek na Majstrovstvách Európy. Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

5. Reliabilita vybraných kontrolných cvičení a motorických testov pre 
hodnotenie výkonnosti mladých futbalistov. 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

6. 
 

Vzťah medzi výkonom hráčov v motorických testoch s priamym smerom 
pohybu a so zmenou smeru pohybu mladých futbalistov. 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 

 

 

 

 

 

 



  

Témy záverečných prác pre 2. stupeň štúdia (magisterské 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. Z  Závislosť úspešnosti vybraných parametrov HVD na umiestnenie družstiev 
v rôznych tipoch klubových súťaží vo futbale. (3 študenti - Liga majstrov, 
Európska liga, Konferenčná liga) 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. 1. Kondičný profil vybraných hráčskych funkcii reprezentácie Slovenska do 21 
rokov vo futbale (1 študent) 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. 2. Kondičný profil vybraných hráčskych funkcii reprezentácie Slovenska do 19 
rokov vo futbale 

(1 študent) 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Témy záverečných prác pre 2. stupeň štúdia (magisterské štúdium) v akademickom roku 2021/2022 

Katedra športových hier 

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

 

Č. Téma Určené pre študijný program 

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

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. Vplyv rýchlosti podania na jeho úspešnosť vo volejbale Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. Vzťah medzi hernou výkonnosťou hráčok v jednotlivých hráčskych 
funkciách a úspešnosťou družstva v zápase vo volejbale 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 
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Témy záverečných prác pre 2. stupeň štúdia (magisterské štúdium) v akademickom roku 2021/2022 

Katedra športových hier 

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

Okruh: Hodnotenie herného výkonu –  presilová hra v ľadovom hokeji : 

Č. Téma Určené pre študijný program 

1. Vzťah striel bez prípravy na bránu súpera v presilových hrách 

a v ekvivalentnej hre v ľadovom hokeji 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. Vzťah prihrávok bez prípravy v presilových hrách a v samotnej 

ekvivalentnej hre v ľadovom hokeji 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. Vzťah štruktúry prihrávok v presilových hrách a v samotnej ekvivalentnej 

hre v ľadovom hokeji 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

4. Vzťah striel obrancov v presilových hrách a v samotnej ekvivalentnej hre 

v ľadovom hokeji 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

5. Vzťah striel útočníkov v presilových hrách a v samotnej ekvivalentnej hre 

v ľadovom hokeji 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

6. 
 

Vplyv strelených gólov v presilových hrách na úzkych a širokých klziskách 

na  konečný výsledok zápasu  

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

7. Vzťah striel obrancov v presilových hrách na úzkych a širokých klziskách na  

konečný výsledok zápasu  

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

8. Vzťah striel útočníkov v presilových hrách na úzkych a širokých klziskách na  
konečný výsledok zápasu 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 
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9. Vplyv streleného gólu v presilovej hre ihneď po vylúčení hráča v ľadovom 

hokeji na konečný výsledok zápasu 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

10. Vzťah medzi družstvom s väčším počtom gólových šancí v presilovej hre 

a menším počtom gólových šancí na konečný výsledok v ľadovom hokeji 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 

Okruh: Hodnotenie herného výkonu – hra v oslabení v ľadovom hokeji : 

Č. Téma Určené pre študijný program 

1. Vplyv inkasovaného gólu v hre v oslabení ihneď po vylúčení hráča 

v ľadovom hokeji na konečný výsledok zápasu 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. Vzťah medzi družstvom s väčším počtom blokovaných striel a menším 

počtom blokovaných striel v hre v oslabení na konečný výsledok 

v ľadovom hokeji 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. Vzťah medzi družstvom s väčším počtom získaných pukov súpera 

a menším počtom získaných pukov súpera v hre v oslabení na konečný 

výsledok v ľadovom hokeji 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

4. Vzťah medzi družstvom s väčším počtom vystrelení puku z pásma 

a menším počtom vystrelení puku z pásma v hre v oslabení na konečný 

výsledok v ľadovom hokeji 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

5. Vzťah medzi družstvom s väčším počtom fyzickom napádaní súpera 

a menším počtom fyzickom napádaní súpera v hre v oslabení na konečný 

výsledok v ľadovom hokeji 

Trénerstvo                                                   
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy           



  

6. 
 

Vzťah medzi družstvom s väčším počtom blokovaných striel a menším 

počtom blokovaných striel v hre v oslabení na úzkych a širokých klziskách 

na  konečný výsledok zápasu  

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 

7. Vzťah medzi družstvom s väčším počtom získaných pukov súpera 

a menším počtom získaných pukov súpera v hre v oslabení na úzkych 

a širokých klziskách na  konečný výsledok zápasu 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

8. Vzťah medzi družstvom s väčším počtom vystrelení puku z pásma 

a menším počtom vystrelení puku z pásma v hre v oslabení na úzkych 

a širokých klziskách na  konečný výsledok zápasu 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

9. Vzťah medzi družstvom s väčším počtom fyzickom napádaní súpera 

a menším počtom fyzickom napádaní súpera v hre v oslabení na úzkych 

a širokých klziskách na  konečný výsledok zápasu 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

10. Vplyv úrovne jednotlivých súťaží na úspešnosť presilových hier a hier 

v oslabení v ľadovom hokeji 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 

Okruh: Zranenie a úrazy hráčov v ľadovom hokeji : 

Č. Téma Určené pre študijný program 

1. Vplyv počtu odohratých zápasov družstva na množstvo zranení hráčov 

počas hokejovej sezóny v ľadovom hokeji                                                                        

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 

 



  

 

Témy záverečných prác pre 2. stupeň štúdia (magisterské 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. Vzťah medzi relatívnym vekom a účasti hráčov v mládežníckych 
reprezentačných družstvách  

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. Vzťah silových schopností a herného výkonu vo vrcholovej hádzanej  Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. Vplyv úspešnosti chytania brankára na výsledok zápasu v hádzanej  Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

4. Overenie účinnosti programu na rozvoj pohybových schopností v hádzanej  Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

5. Reliabilita vybraných kontrolných cvičení na overenie herných zručností v 
hádzanej 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Témy záverečných prác pre 2. stupeň štúdia (magiserské 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. Uplatnenie útočných herných kombinácií na vrcholnom basketbalovom 

podujatí. 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. Uplatnenie obranných herných kombinácií na vrcholnom basketbalovom 
podujatí. 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. Uplatnenie vybraných metód hodnotenia herného výkonu družstva 
na vrcholnom basketbalovom podujatí / vybraného družstva. 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

4. Relatívny vek hráčov /hráčok  reprezentačných družstiev mládeže Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

5. Efektivita tréningového programu vo vybranej vekovej kategórii 
v basketbale. 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 

 

 

 

 

 

 



  

Témy záverečných prác pre 2. stupeň štúdia (magisterské 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. Porovnanie vybraných charakteristík vonkajšieho zaťaženia mladších 

a starších žiačok v tenise na rôznych povrchoch 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

2. Vplyv využitia moderných technológií na zvýšenie výkonnosti v tenise Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

3. Zdokonaľovanie stopbalov a úderov so spodnou rotáciou v kategórii 

staršieho žiactva v tenise 

Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 

 

 


