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oponentský posudok

na inauguračné konanie doc. PaedDr. Pavla Peráčka, PhD.

Doc. Pavol Peráček je renomovanou osobnosťou vodbore Športová edukológia, predovšetkým

všpecializácii športové hry so zameraním na futbal. V jeho biografickej líniije možné zretel'ne badať

vývoj od učitel'skej praXe Vteréne cez začiatočnícke pozície asistenta na FTVŠ UK, až po akademickú

funkciu vedúceho Katedry hier. Vsúčasnosti taktiež prezentuje výrazné výsledky voblasti vedy

a výskumu. Táto charakteristika svedčí o tom, že uchádzač v pedagogickej aj vedecko-výskumnej
práci postupovalsystematicky, že prešielcez rÓzne oblasti praxe, vysokoškolskej, no najmá trénerskej

a metodickej' Postupne si vydobyl pozíciu viacerými odbornými publikáciami vrátane citačného

ohlasu. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že sa jedná o osobnosť vyzretú pre pozíciu profesora v odbore

Športová edukológia.

Uchádzač vo svojej žiadosti predložil všetky materiály podl'a Vyhlášky č. 6/2005 Z.Z. |,/lš SR zo dňa

8.1'2.2oo4, čím splnil všetky formálne podmienky pre začatie vymenúvacieho konania na FTVŠ UK

v Bratislave. Predložený podkladový materiál z kvantitatívneho ikvalitatívneho hl'adiska spíňa kritériá

VR FTVŠ UK v Bratislave. lnaugurant spÍňa taktiež kvalifikačné predpoklady, nakol'ko v r. 2OOO sa

habilitoval na FTVŠ UK v študijnom odbore 8.1.5 Športová kinantropológia.

Pedagogická činnosť:

Žiadatel'ukončil FTVŠ UK v Bratislave v r. L982 s červeným diplomom stitulom doktora pedagogiky

(PaedDr.) a Cenou ministra školstva za vynikajúce študijné výsledky a vedecko-výskumnú činnosť.

Vysokoškolská pedagogická činnosť inauguranta je zviazaná s FTVš UK v Bratislave a jej Katedrou

športových hier, kde kontinuálne pÓsobí už 28 rokov, postupne na funkčnom mieste odborného
asistenta, neskór od r' 2000 docenta. Patrí medzi skúsených vysokoškolských pedagógov a zameriava

sa na vyučovanie predmetov Teória a didaktika špecializácie futbal, Teória pohybových

a športových hier, podiel'a sa aj na pedagogickej praxi študentov, kde vedie hospitačnÚ a odbornú
praX a seminár k bakalárskej práci. V minulosti 12 rokov prednášal predmet doktorandského štúdia

Herný výkon. V sÚčasnosti prednáša predmety Technická a taktická príprava v športových hrách

a Teoretické a metodologické aspekty riadenia a plánovania tréningového procesu v športových

hrách. Jeho široký rozhl'ad vo zvolenejšpecializáciije založený na bohatých trénerských, metodických,

organizačných a pedagogických skúsenostiach. Zvlášť je potrebné oceniť snahu inauguranta

o aplikáciu výsledkov vlastnej výskumnej činnosti do pedagogickej a športovej praxe a pósobenia vo

funkcii vysokoškolského pedagóga.

Pedagogický profil inauguranta dokresl'uje aj skutočnosť, že viedol spolu viac ako 170 záverečných

prác, z toho 7 dizertačných. spíňa kritériá minimálnej požiadavky na učebné texty tým, že je autorom

viacerých učebných textov a skrípt, ako aj spoluautorom troch vysokoškolských učebníc, z ktorých

kl'účovou je najnovšia publikácia Futbalvydaná v r.2otL.



Vedecko-výskumná činnosť:
Zdrojom tém výskumnej činnosti sú formulované problémy z tréningovej praxe. Výskumná činnosť sa

/ýskumy orientuje do 5 základných oblastí:
avom športovcov.V tejto oblasti dokázal,že reakčný
na rózne farebné podnety rózne, príčom v rÓznych

rčenía po maximálnom zaťažení menil.

broných chorakteristikdch kondičných parometrov
eníorských hráčov vo futbale.

,é poznatky, ktoré sa týkajú uplatnenia diagnostikykvality herných činností jednotlivca v kritických herných situáciách a v ich dósledkoch' K teóriipoznania prispel zistením a charakterízovaním spol'ahlivosti a validity posudzovacích škál nahodnotenie individuálneho herného výkonu.
5/ V oblasti taktickej prípravy priniesol nové poznatky týkajúce sa plánovania a realizácie zložítejšiehotréningového zaťaženia' Preukázal, že vyššia proporcionalita Zložitejších metodických foriem prípravysa významne prejaví v zlepšení taktickej výkonnosti hráčov v tréningovom procese, ale níe v zápase.Medzi najvýznamnejšie výsledky jeho vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti možno zaraditvedeckú monografiu Futbal: riadenie, plánovanie, tréning, ktorá predstavuje syntetický pohl,ad nauvedenú oblasť' lnaugurant sa podiel'al aj na publikáciiTeória a didaktika športového tréningu, ktorávyšla v r.201'2.

Hlavné výskumné projekty (v počte 1'2), ktoré inaugurant realizoval a realizuje sa viažu na športovúprípravu vo futbale' Táto jeho činnosť okrem záverečných správ zprojektov vyústila v publikovanieviacerých kvalitných výstupov, ktoré zahřňajú okrem iného: 43 pÓvodných domácich vedeckých prác,
17 prác vzahraničí, (uchádzač neuvádza žiadne publikácie v impaktovaných časopisoch) a spomínané2 monografie' Svoje najnovšie poznatky publikuje pravidelne na domácích (15) a zahraničných (13)vedeckých fórach' 1 pozvaná prednáška vzahraničí a 3 doma. Má bohatý citačný ohlas (domácecitácie 159' zahraničné cítácie 46), ktorý však postráda citácie v indexovaných časopisoch
a databázach.

Vedecká škola:
Počas svojho pedagogicko-vedeckého pÓsobenia doc. Peráček vyškolil 7 doktorandov a V súčasnostiškolí1 doktoranda.
Spoločenská aktivita:
osobnostné charakteristiky a spoločenské aktívity tnauguranta dokreslujú komplexnosť jeho
osobnosti ako významného odborníka vteórii a praxi športového tréningu. Angažuje sa dlhodobo
v športovom hnutí ako Predseda Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v športe, členPracovnej skupiny ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre tvorbu Zákona o športe, členPracovnej skupiny Akreditačnej komisie vlády SR, a podiel'al sa aj na vypracovaní Koncepcievzdelávania v športe' Jeho odborné vedomosti a skúsenosti využíva aj športové hnutie - bol členomrealizačných tímov a trénerom víacerých špíčkových reprezentačných futbalových tímov a pracoval ajako funkcionár a prednášatel,, aj na medzinárodnej úrovni v rámci školení trénerov UEFA.
Nakol'ko poznám inauguranta už viac ako 35 rokov, móžem vyzdvihnúť jeho osobnostné vlastnosti,
morálku a čestnosť, vedeckÚ etiku, ale aj kritickosť a sebakritíckosť.



Záver:

Doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD. svojou dlhoročnou pedagogickou a vedecko-výskumnou prácou

prináša jednoznačne nové poznatky, čím obohacuje oblasť vied o športe. Postupne sa vypracoval na

významnú a uznávanú osobnosť. Jeho pedagogická, výskumná, trénersko-metodická, organizátorská

i spoločensko-odborná úroveň spíňa požiadavky na úspešnú inauguráciu v športovej edukológii.

Na základe predložených materiálov, osobnej skúsenosti a poznania inauguranta odporúčam

Vedeckej rade FTVš UK v Bratislave udeliť doc. PaedDr. Pavlovi Peráčkovi, PhD. akademickú

hodnosť profesor v študijnom odbore 8.1.3. športová edukoló'gjq.

V Nitre, dňa 10.9.2014
:.prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.

oponent


