
Posudek pro potřeby profesorského jmenovacího řízení 

doc. PaedDr. Pavla Peráčka, PhD. 

 

 Předložené materiály jsem hodnotil v duchu §12. Odst. 1 písmeno e) zákona 

č.131/2002 sbírky a dle Rámcových kritérií habilitačního řízení k udělení titulu docent a 

jmenovacího profesorského řízení ze 5.12.2005 a kritérií na vyhodnocení plnění podmínek 

získání vědecko-pedagogického titulu profesor ze dne 16.2.2009. 

1. Pedagogická činnost 

Podmínku deseti let souvislé pedagogické činnosti doc. Peráček beze zbytku splňuje. 

Na FTVŠ UK Bratislava působí nepřetržitě od roku 1982. 

2. Vědecká činnost – publikační činnost 

A´T monografie (2) tak vysokoškolské učebnice (3) odpovídají požadavkům 

kladeným na profesorské jmenovací řízení. 

Podobně je tomu s ostatní publikační činností, která rovněž vyhovuje schváleným 

požadavkům na jmenovací profesorské řízení. 

Limitující je nízká publikační aktivita ve světových jazycích, hlavně pak v angličtině. 

Tento hendikep je nahrazen publikačními aktivitami ve slovenštině nebo češtině. 

Citační ohlas (205) převyšuje a tudíž odpovídá požadavkům kladeným na profesora. 

3. Vědecká činnost – grantové aktivity 

Kolega Peráček byl v minulosti (1986-1997) spoluřešitelem čtyř výzkumných 

projektů. V letech 1998-2013byl hlavním řešitelem dvou projektů agentury VEGA a 

v šesti projektech byl spoluřešitele. V komisi KEGA (2004-2013) byl jednou hlavním 

řešitelem a jednou spoluřešitelem. 

I v těchto aktivitách doc. Peráček plní požadavky kladené na kandidáta profesorského 

jmenovacího řízení. 

4. Vědecká škola – absolventi nebo studenti DS 

Ve své scientometrii uvádí kandidát 7 ukončených a jednoho školeného studenta DS. 

Požadovaný počet studentů, kteří vytváří vědeckou školu opět plní. 

5. Další aktivity podporující badatelskou činnost 

Doc. Peráček se aktivně podílel na přenosu poznatků z výzkumné činnosti do praxe 

jako předseda metodických komisí v rámci SFZ i ČSFA. Na tomto místě je třeba 



připomenout i jeho redakční aktivy v rámci SR i UEFA. Byl rovněž hlavním garantem 

vzdělávání ve fotbale na Slovensku. 

Odborné zaměření kolegy Peráčka se koncentruje na metodiku fotbalu. Vedle metodické 

práce byl aktivní i jako trenér nebo člen realizačních týmů slovenské fotbalové reprezentace 

různých věkových kategorií. Pracoval i s ženskou fotbalovou reprezentací. 

Závěr: Doc. Peráček je uznávaným odborníkem jak v oblasti vědy a výzkumu ve sportovních 

hrách, hlavně pak ve fotbale. Současně je třeba připomenout jeho aktivní činnost v oblasti 

přenosu vědeckých poznatků do praxe. Je rovněž vyhledávaných učitelem i přednášejícím 

v rámci tuzemských i zahraničních edukačních kurzů. Na základě výše uvedeného doporučuji 

VR UK v Bratislavě v souladu s §12. Odst. 1 písmeno e) zákona č.131/2002 a na základě 

úspěšného jmenovacího řízení přiznat doc. PaedDr. Pavlu Peráčkovi, PhD vědecko-

pedagogický titul profesor ve studijním oboru 8.1.3. sportovní edukologie. 

V Praze 29.8.2014                prof. ing. Václav Bunc, CSc. 
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