Návrh habilitačnej komisie udeliť PhDr. Radomírovi Masarykovi, PhD. titul
docent v odbore 3.1.13 Sociálna psychológia a psychológia práce
PhDr. Radomír Masaryk, PhD. vysokoškolský učiteľ Ústavu aplikovanej psychológie
FSEV UK v Bratislave požiadal dňa 3.7.2018 začať habilitačné konanie v odbore
3.1.13 Sociálna psychológia a psychológia práce.
Dekanka FSEV UK v Bratislave na základe splnenia všetkých požiadaviek zo strany
uchádzača, podľa vyhlášky Ministerstva školstva č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania
vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, §1 ods. 2, písm. a-f) navrhla
Vedeckej rade FSEV UK na zasadnutí 16.10.2018 začať habilitačné konanie. VR
FSEV UK schválila začatie habilitačného konania v súlade s citovanou vyhláškou a
odsúhlasila zloženie habilitačnej komisie v tomto zložení:
Predsedníčka:
Prof. PhDr. Jana PLICHTOVÁ, PhD., FSEV UK
Členovia:
Prof. PhDr. Peter HALAMA, PhD., Ústav experimentálnej psychológie SAV,
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Dúbravská cesta 9,
841 04 Bratislava
a
Prof. PhDr. Ivan LUKŠÍK, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácia SAV,
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Na danom zasadnutí Vedecká rada FSEV UK schválila aj oponentov habilitačnej
práce:
Prof. Andrea Madarásová Gecková, PhD., Ústav psychológie zdravia, Lekárska
fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav sociálního
lékařství, Hradec Králové, Česká republika

Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc., Ústav experimentálnej psychológie SAV,
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Bratislava.
Habilitačná prednáška PhDr. Radomíra Masaryka, PhD mala názov: Nové výzvy
psychológie zdravia: skúmanie laických interpretácií diagnóz a intervencií.
Habilitačná komisia v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky konštatovala, že PhDr.
Radomír Masaryk, PhD. splnil kritériá na udelenie titulu docent.
Posudky oponentov predloženej habilitačne práce: Erektilná dysfunkcia: príbeh
diagnózy vo vednom odbore 3.1.13 sociálna psychológia a psychológia práce, neboli
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zhodné. Dva oponentské posudky boli kladné, aj s kritickými reflexiami a jeden
posudok bol negatívny.
Vzhľadom k zásadnej kritike predloženej habilitačnej práce zo stany oponentky prof.
V. Bačovej bola diskusia veľmi bohatá a zapojili sa do nej viacerí prítomní (pozri
zápisnicu). V zásade však diskusia smerovala k pozitívnemu hodnoteniu vedeckého
prínosu uchádzača .
Na základe vyhodnotenia plnenia podmienok podľa §76 ods. 1, 3 a 6 Zákona č.
131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
kritérií na získanie titulu docent a na základe predložených dokladov, oponentských
posudkov, odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky a
výsledku obhajoby habilitačnej práce habilitačná komisia odporúča PhDr. Radomírovi
Masarykovi, PhD. udeliť titul docent v odbore 3.1.13 Sociálna psychológia
a psychológia práce.
Neverejné zasadnutie habilitačnej komisie – hlasovanie:
Počet prítomných členov habilitačnej komisie: 3
Počet prítomných oponentov: 3
Počet kladných hlasov: 5
Počet záporných hlasov: 1
Zdržali sa hlasovania: 0
V Bratislave, 12.3.2019

prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.
predsedníčka habilitačnej komisie
a
prof. PhDr. Ivan Lukšík, PhD.
a
Prof. PhDr. Peter Halama, PhD.
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