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P R O F I L Y 
A B S O L V E N T O V 
akreditovaných študijných programov  

3. stupňa štúdia (doktorandského štúdia) 
 
Zoznam študijných programov: 

‐ športová edukológia          s. 2 
‐ športová humanistika          s. 3 
‐ športová kinantropológia         s. 4 

   



Študijný program:  športová edukológia 
Profil absolventa 
Absolvent  doktorandského  štúdia  v študijnom  odbore  športová  edukológia  a v  študijnom  programe  športová 
edukológia má: 

 V oblasti vedomostí systematický ucelený a komplexný súbor vedomostí zo športovej edukológie, vrátane 
poznania  a porozumenia  vzťahov  k iným  častiam  odboru  šport  a k súvisiacim  odborom  športová 
humanistika  a športová  kinantropológia.  Má  hlboké  poznanie  teórií,  sofistikovaných  postupov  vedy 
a výskumu  na  úrovni  zodpovedajúcej medzinárodným  kritériám. Ovláda  súčasnú  výskumnú  paradigmu 
v športovej edukológii. 

 V oblasti  zručností  vie  aktívnym  spôsobom  získavať  nové  poznatky  a informácie,  kriticky  analyzovať 
a prehodnocovať  a využívať  ich  v teórii  a v praktických  aplikáciách  pre  rozvoj  odboru.  Vie  aplikovať 
a tvorivým spôsobom zdokonaľovať a rozvíjať  teórie a výskumné, vývojové a inovačné postupy v odbore 
a vytvárať  nové.  Dokáže  identifikovať  svetový,  vedecký  a inovačný  vývoj  v odbore  a v príbuzných 
odboroch a využívať ho v smerovaní a v rozvoji odboru, s integráciou vedomostí z rôznych oblastí. 

 V oblasti kompetencie dokáže plánovať a iniciovať  riešenie komplexných problémov, projektov vrátane 
formulovania  cieľov,  prostriedkov  a metód  v oblasti  vývoja  v odbore.  Vie  posudzovať  a modifikovať 
vlastnú  odbornú  činnosť  v širšom  kontexte  vo  vzťahu  na  dlhodobý  dopad  v športovej  edukológii  a 
z hľadiska sociálnych, etických, environmentálnych a ďalších kritérií. Je pripravený formulovať informácie 
o výstupoch  a záveroch  vedeckej,  výskumnej  a vývojovej  práce  na  medzinárodnej  úrovni  a riadiť 
výskumné úlohy a tímy. 

Väzba na príslušnú úroveň  formálneho prístupu vzdelávania. Ukončenie štúdia študijného programu 2. stupňa 
vysokoškolského vzdelávania. 
Doklad o získanom vzdelaní na 8. úrovni kvalifikačného rámca. Vysokoškolský diplom a dodatok diplomu získané 
po ukončení štúdia študijného programu športová edukológia 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania. 
Absolventi 3. stupňa vysokoškolského štúdia preukázali systematické vedomosti a schopnosti študijného odboru 
a zvládli  zručnosti  spojené  s výskumnými metódami  športovej  edukológie.  Preukázali  schopnosť  s akademickou 
integritou  koncipovať  výskumný  proces,  ktorého  výsledkom  je  rozšírenie  hraníc  poznania  na  národnej  alebo 
medzinárodnej  úrovni.  Sú  schopní  kritickej  analýzy,  vyhodnotenia  a syntézy  nových  myšlienok.  Dokážu 
komunikovať so širšou vedeckou komunitou a so spoločnosťou o otázkach  športovej edukológie. Dá sa očakávať, 
že budú v akademickom alebo v profesijnom rámci schopní prispieť k technickému, spoločenskému a kultúrnemu 
pokroku vedomostnej spoločnosti v oblasti športovej praxe. 
Philosophiae  doctor – PhD.  športovej  edukológie  ovláda  základné  i aplikované  vedecké  metódy  výskumu 
edukácie  v športe  z iných  vied,  ktoré  umožňujú  skúmať  procesuálnu  podstatu  telovýchovného  procesu  na 
rozličných úrovniach  školskej  a mimoškolskej  aktivity  žiakov,  v športovej   príprave mládeže,  v športe dospelých 
a zdravotne  oslabených  a postihnutých,  vo  výkonnostnom,  vrcholovom  športe  a v športe  pre  všetkých  z iných 
vied. Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru, prispievať k rozširovaniu 
poznatkov  vlastným  vedeckým  bádaním  a samostatnou  tvorivou  činnosťou  v oblasti  športovej  edukológie 
a tvorivo  ich prezentovať v spoločenskej praxi. Absolvent má poznatky z metodológie vedného odboru športová 
edukológia  a dokáže  samostatne  projektovať  nové  výskumné  úlohy.  Je  zameraný  na  získanie  poznatkov 
založených na súčasnom stave vedeckého poznania a na vlastnom prínose študenta k nemu, ktorý  je výsledkom 
vedeckého  bádania  a samostatnej  tvorivej  činnosti  v oblasti  športovej  edukológie.  Absolvent  dokonale  pozná 
odbor športová edukológia a je schopný riadiť športový a telovýchovný proces na najvyššej úrovni. 
   



Študijný program:  športová humanistika 
Profil absolventa 
Absolvent  doktorandského  štúdia  v študijnom  odbore  športová  humanistika  a v  študijnom  programe  športová 
humanistika má: 

 V oblasti  vedomostí    systematický, ucelený  a komplexný  súbor  vedomostí  z nosnej disciplíny  športovej 
humanistiky,  vrátane poznania a porozumenia  iným  subdisciplínam  športovej humanistiky a študijnému 
programu  športová  humanistika  ako  celku  zodpovedajúci  medzinárodným  kritériám.  Ovláda  súčasnú 
výskumnú paradigmu v športovej humanistike. 

 V oblasti  zručností  vie  aktívnym  spôsobom  získavať  nové  poznatky  a informácie,  kriticky  analyzovať, 
komparovať, verifikovať,  prehodnocovať a využívať ich v kreovaní novej teórie a v praktických aplikáciách 
pre  rozvoj  odboru.  Vie  aplikovať  a tvorivým  spôsobom  zdokonaľovať výskumné,  vývojové  a inovačné 
postupy  v odbore  a vytvárať  nové.  Dokáže  identifikovať  svetový  vedecký  a inovačný  vývoj  v predmete 
svojho dizertačného výskumu, odbore športová humanistika ako celku a v príbuzných odboroch a využívať 
ho v smerovaní a v rozvoji odboru. Vyznačuje sa zručnosťou integrácie vedomostí z rôznych oblastí vied o 
športe. 

 V oblasti  kompetencie  dokáže  plánovať  a iniciovať  riešenie  výskumných  problémov,  projektov  vrátane 
formulovania  cieľov,  prostriedkov  a metód  v oblasti  vývoja  v odbore  športová  humanistika.  Vie 
posudzovať  a modifikovať  vlastnú  odbornú  činnosť  v širšom  kontexte  vo  vzťahu  na  dlhodobý  dopad 
v športovej  humanistike  a z hľadiska  sociálnych,  etických,  environmentálnych  a ďalších  kritérií.  Je 
pripravený  formulovať  informácie  o výstupoch  a záveroch  vedeckej,  výskumnej  a vývojovej  práce  na 
medzinárodnej úrovni a riadiť tímové výskumné práce. 

Väzba na príslušnú úroveň  formálneho prístupu vzdelávania. Ukončenie štúdia študijného programu 3. stupňa 
vysokoškolského vzdelávania. 
Doklad o získanom vzdelaní na 8. úrovni kvalifikačného rámca. Vysokoškolský diplom a dodatok diplomu získané 
po ukončení štúdia študijného programu športová humanistika 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania. 
Absolventi 3. stupňa vysokoškolského štúdia preukázali systematické vedomosti a schopnosti študijného odboru 
a zvládli zručnosti spojené s výskumnými metódami športovej humanistiky. Preukázali schopnosť s akademickou 
precíznosťou  koncipovať  dizajn  výskumného  procesu,  ktorého  výsledkom  je  rozšírenie  hraníc  poznania  na 
národnej alebo medzinárodnej úrovni. Sú schopní pracovať metódou konštruktívnej analýzy, heuristiky a syntézy 
nových myšlienok. Dokážu komunikovať so širšou vedeckou komunitou a so spoločnosťou o otázkach   športovej 
humanistiky.  Anticipujeme,  že  absolventi  budú  v akademickom  alebo  v profesijnom  rámci  schopní  prispieť 
k vedeckému,  spoločenskému  a kultúrnemu  vzrastu  vedomostnej  spoločnosti  v oblasti  športovej  a vzdelávacej 
praxe, v oblasti procesov, ktoré dotvárajú historickú, spoločenskú, psychologickú, ekonomickú, filozofickú a etickú 
stránku športu ako predmetu vedecko‐výskumnej tvorivosti. 
Philosophiae doctor – PhD.  športovej humanistiky ovláda  základné  i aplikované vedecké metódy kvalitatívneho 
výskumu, ktoré umožňujú skúmať humanologickú stránku procesov v telesnej a športovej výchove na rozličných 
úrovniach školskej a mimoškolskej aktivity žiakov, v športovej príprave mládeže, v športe dospelých a v športovaní 
minoritných  skupín,  v rekreačnom,  výkonnostnom  a vrcholovom  športe.  Je  spôsobilý  získavať  ďalšie  poznatky 
o súčasnom  stave  rozvoja  študijného odboru, prispievať  k rozširovaniu poznatkov  vlastným  vedeckým bádaním 
a samostatnou tvorivou činnosťou v oblasti športovej humanistiky a tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi. 
Absolvent má poznatky z metodológie vedného odboru športová humanistika a dokáže samostatne projektovať 
nové  výskumné úlohy.  Je  zameraný na  získanie poznatkov  založených na  súčasnom  stave  vedeckého poznania 
a na vlastnom prínose  študenta k nemu, ktorý  je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej  tvorivej  činnosti 
v oblasti  športovej  humanistiky.  Absolvent  dokonale  pozná  odbor  športová  humanistika  a je  súčasne  schopný 
vlastné nové poznatky adekvátne rozvíjať, publikovať, prezentovať a obhajovať v rámci ďalšej kariérnej vedecko‐
výskumnej práce. 
   



Študijný program:  športová kinantropológia 
Profil absolventa 
Absolvent doktorandského štúdia v študijnom odbore športová kinantropológia má: 

 V oblasti vedomostí    systematický ucelený a komplexný  súbor vedomostí  zo  športovej kinantropológie, 
vrátane  poznania  a porozumenia  vzťahov  k súvisiacimi  odbormi  športová  humanistika  a športová 
edukológia.  Má  hlboké  poznanie  teórií,  sofistikovaných  postupov  vedy  a výskumu  na  úrovni 
zodpovedajúcej medzinárodným kritériám. Ovláda súčasnú výskumnú paradigmu v športovej edukológii. 

 V oblasti  zručností  vie  aktívnym  spôsobom  získavať  nové  poznatky  a informácie,  kriticky  analyzovať 
a prehodnocovať  a využívať  ich  v teórii  a v praktických  aplikáciách  pre  rozvoj  odboru.  Vie  aplikovať 
a tvorivým spôsobom zdokonaľovať a rozvíjať  teórie a výskumné, vývojové a inovačné postupy v odbore 
a vytvárať  nové.  Dokáže  identifikovať  svetový  vedecký  vývoj  v odbore  a využívať  ho  v jeho  ďalšom 
smerovaní a rozvoji. Tvorivo pri tom využíva integráciu vedomostí z príbuzných oblastí. 

 V oblasti kompetencie dokáže plánovať a iniciovať  riešenie komplexných problémov, projektov vrátane 
formulovania  cieľov,  prostriedkov  a metód  v oblasti  vývoja  v odbore.  Vie  posudzovať  a modifikovať 
vlastnú  odbornú  činnosť  a v širšom  kontexte  hodnotiť  je  dlhodobý  dopad  na  rozvoj športovej 
kinantropológie  z hľadiska  sociálnych,  etických,  environmentálnych  a ďalších  kritérií.  Je  pripravený 
identifikovať vedecké problémy, navrhovať metódy ich riešenia, riadiť výskumné tímy a formulovať závery 
vedeckovýskumných sledovaní. 

Väzba na príslušnú úroveň  formálneho prístupu vzdelávania. Ukončenie štúdia študijného programu 2. stupňa 
vysokoškolského vzdelávania. 
Doklad o získanom vzdelaní na 8. úrovni kvalifikačného rámca. Vysokoškolský diplom a dodatok diplomu získané 
po ukončení štúdia študijného programu športová kinantropológia 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania. 
Absolventi 3. stupňa vysokoškolského štúdia preukázali systematické vedomosti a schopnosti študijného odboru 
a zvládli zručnosti spojené s výskumnými metódami športovej kinantropológie. Preukázali schopnosť koncipovať 
výskumný proces, ktorého výsledkom  je rozšírenie hraníc poznania na národnej alebo medzinárodnej úrovni. Sú 
schopní kritickej analýzy, vyhodnotenia a syntézy nových myšlienok a koncepcií. Dokážu komunikovať  so  širšou 
vedeckou  komunitou  a so  spoločnosťou  o otázkach   športovej  kinantrológie.  Dá  sa  očakávať,  že  budú 
v akademickom alebo v profesijnom rámci schopní prispieť k technickému, spoločenskému a kultúrnemu pokroku 
vedomostnej spoločnosti v oblasti športovej praxe. 
Philosophiae doctor – PhD.  športovej  kinantropológie ovláda  základné  i aplikované  výskumné metódy  z oblasti 
vied o športe a príbuzných odborov, ktoré umožňujú skúmať podstatu  javov  spojených s telesným pohybom na 
rozličných  úrovniach  školskej  a mimoškolskej  aktivity  žiakov,  v športovej  príprave mládeže,  v športe  dospelých 
a zdravotne  oslabených  a postihnutých,  vo  výkonnostnom,  vrcholovom  športe  a v športe  pre  všetkých.  Je 
spôsobilý  získavať  ďalšie  poznatky  o súčasnom  stave  rozvoja  študijného  odboru,  prispievať  k rozširovaniu 
poznatkov  vlastným  vedeckým  bádaním  a samostatnou  tvorivou  činnosťou  v oblasti  športovej  kinantropológie 
a tvorivo  ich prezentovať v spoločenskej praxi. Absolvent má poznatky z metodológie vedného odboru športová 
kinantropológia  a dokáže  samostatne  projektovať  nové  výskumné  úlohy.  Je  zameraný  na  získanie  poznatkov 
založených na súčasnom stave vedeckého poznania a na vlastnom prínose študenta k nemu, ktorý  je výsledkom 
vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti športovej kinantropológie. Absolvent dokonale pozná 
odbor športová kinantropológia a je schopný analyzovať pohybové prejavy športu a telesnej výchovy na najvyššej 
úrovni. 


