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NÁVRH
habilitačnej komisie pre udelenie ved.-ped. titulu docent
PhDr. et PaedDr. Tomášovi Gregorovi, PhD.
v odbore psychológia
V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a "Zásad UK" k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2,
dňa 29. 10. 2015 prebehlo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie na
udelenie titulu docent PhDr. et PaedDr. Tomášovi Gregorovi, PhD., v študijnom odbore
psychológia.
Na základe súhlasu Vedeckej rady FIF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.,
dekan fakulty, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení:
predseda:

prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. /FiF UK/

členovia:

prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc. /ÚEP SAV/
prof. PhDr. Aleš Sekot, PhD. /FSpS MU/

oponenti:

prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. /ÚEP SAV/
prof. PhDr. Karel Paulík, PhD. /FF OU/
prof. PhDr. et PaedDr. Martin Žilínek, PhD. /PdF UP/

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedol jej predseda, prof. PhDr. Anton Heretik,
PhD., za účasti členov Vedeckej rady FIF UK a ďalších hostí (viď prezenčná listina).
I. Habilitačná prednáška „Agresivita v športe“ sa v úvode zamerala na predstavenie kľúčových
pojmov súvisiacich s problematikou agresivity všeobecne a následne v kontexte športovej
činnosti. Habilitant definoval typológiu prejavov športovej agresivity, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou športového boja. Pomenoval činitele, ktoré spúšťajú agresivitu jedinca a situačné
faktory v zápase, ktoré stupňujú agresiu. Venoval sa problematike miesta trénera v procese
kontroly agresivity a na záver spomenul možnosti eliminácie agresie zo strany samotného
športovca i ďalších zúčastnených osôb. Diskusia sa rozvinula k problematike, či je šport
prostriedkom na uvoľnenie agresivity, alebo sa agresivita objavuje a stupňuje až následne
v procese športovej činnosti, tiež kde je hranica športového výkonu a agresivity, aké nástroje
má psychológia na zdolávanie agresie pri športových výkonoch. Habilitant promptne
a kvalifikovane reagoval na všetky diskusné príspevky a otázky. Prednášku hodnotili títo 5
členovia vedeckej rady: prof. PhDr. Miroslav Daniš, PhD., prof. PhDr. Mária Kusá, PhD., prof.
PhDr. Ondrej Mészáros, PhD., prof. PhDr. Mária Botiková, PhD., prof. PhDr. Miroslav Dudok,
DrSc.
II. Priebeh obhajoby: Uchádzač predstavil svoju habilitačnú prácu „Psychológia športu“,
ktorej cieľom bolo poskytnúť prehľad teoretických koncepcií a výskumných zistení a tiež
predostrieť a sumarizovať praktické skúsenosti psychológov a trénerov. Analyzoval
a interpretoval celý súbor problémov od špecifických sklonov športovcov cez prejavy
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agresivity v športe až po psychodiagnostiku v športe a možnosti psychologického pôsobenia.
Oponenti vo svojich posudkoch ocenili interdisciplinárny prístup a prínos predloženej práce pre
študijné účely. Zároveň diskutovali o aktuálnosti niektorých uvádzaných zdrojov, z ktorých
habilitant vychádzal pri koncipovaní habilitačnej práce a o podiele vlastného empirického
výskumu pri spracovaní textu. Následne habilitant odpovedal na otázky oponentov, napríklad
k problematike intuície v športe či charaktere športu ako hnutia. K téme sa rozvinula bohatá
diskusia, v ktorej vystúpilo viacero členov Vedeckej rady, napr. prof. Botiková s otázkou
genderových rozdielov v psychológii športovcov, prof. Dolník diskutoval o problematike
intelektu v športe. Diskusia sa ďalej preniesla k rozdielom medzi psychológiou kolektívnych
a individuálnych športov, k spoločenskej požiadavke agresívneho štýlu hry a o úlohe trénera pri
zvládaní agresivity v športe. Habilitant vecne reagoval na všetky zmienené pripomienky
a otázky.
III. Záver: Na základe uvedeného zoznamu (životopis, prehľad pedagogickej činnosti, zoznam
publikačnej činnosti, zoznam ďalších pôvodných odborných a umeleckých prác, zoznam
ďalších ohlasov, charakteristiky najdôležitejších vedeckých výsledkov a charakteristiky k
návrhu na vymenovanie uchádzača za docenta) habilitačná komisia vypracovala návrh na
udelenie PhDr. et PaedDr. Tomášovi Gregorovi, PhD. ved.-ped. titul docent v odbore
psychológia a v počte hlasov 6 kladných zo 6 prítomných členov komisie odporúčala
uchádzača VR FiF UK.
V Bratislave dňa 29. 10. 2015

prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
predseda habilitačnej komisie

