
SPRÁVA  HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

CELKOVÉ  ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA 

Ing. Mgr. Jozefa Bavoľára, PhD. (Katedra psychológie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach)  

O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT  

v študijnom odbore 3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce 

habilitačnou komisiou  

(podľa § 1, ods. 15 Vyhlášky 6/2005 Z. z. o postupe získavania  vedecko-pedagogických  titulov 

alebo umelecko-pedagogických  titulov docent a profesor1) 

 

 

Habilitačná  komisia  sa zišla  25. 4. 2019 v zložení: 

 

Členovia habilitačnej komisie: 

• prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. (FF UPJŠ v Košiciach) – predseda 

• prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. (CSV Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava)  

• prof. PhDr. Jozef Džuka, CSc. (FF PU v Prešove) 

 

Oponenti: 

• prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. (CSV SvÚ SAV, Košice) 

• prof. PhDr. Peter Halama, PhD. (CSV Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava) 

• doc. PhDr. Peter Babinčák, PhD. (FF PU v Prešove) 

a vypracovala toto hodnotenie: 

 

 

1. VYHODNOTENIE  PLNENIA KRITÉRIÍ  UCHÁDZAČA  PODĽA  MATERIÁLOV  

DODANÝCH UCHÁDZAČOM 

 

 

1. Základné životopisné údaje  uchádzača 

 

Rok a miesto narodenia: 1982, Košice   

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast: 

2000-2005 

II. stupeň VŠ, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor Psychológia, Mgr. 

2000-2005 

II. stupeň VŠ, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, odbor Financie, bankovníctvo a 

investovanie, Ing. 

2005-2009 

III. stupeň VŠ, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor Sociálna 

psychológia a psychológia práce, PhD. 

Priebeh zamestnaní  
1.11.2008 – súčasnosť 

VŠ pedagóg 

odborný asistent 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach (Katedra psychológie) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Vyhláška 6/2005 Z. z. o postupe  získavania  vedecko-pedagogických  titulov alebo umelecko-pedagogických  

titulov docent a profesor. 



2. Pedagogická  činnosť  uchádzača. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety) 

 

Ústav filologických a sociálnych vied UPJŠ v Košiciach (Katedra psychológie) – doktorandské 

štúdium 

Sociálna psychológia 

Psychológia osobnosti 

 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 

Povinné predmety: 

Kognitívna psychológia 

Systémy psychológie 

Psychológia emócií a motivácie 

Základy psychológie 

Základy psychológie pre masmediálne štúdiá 

Psychológia práce 

Štatistika 1 (Úvod do štatistických metód) 

Štatistika 2 

Povinne voliteľné predmety: 

Psychológia rozhodovania 

 

 

3. Vedeckovýskumná  a expertízna činnosť  uchádzača 

 

APVV-0253-11 Užívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi. Na výskumných dátach 

založená prevencia užívania drog. 

(vedúca projektu prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.) 

Trvanie projektu: 2012-2015 

Pozícia: riešiteľ 

 

APVV-15-0662 Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov. 

Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery.  

(vedúca projektu prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.) 

Trvanie projektu: 2016-2020 

Pozícia: riešiteľ 

 

VEGA 1/0713/15 Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania 

vysokoškolákov a emigračných zámerov vysokoškolákov. 

(vedúca projektu prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.) 

Trvanie projektu: 2015-2017 

Pozícia: riešiteľ 

 

VEGA 1/0849/14 Kognitívne, metakognitívne kompetencie, sebaregulácia a sebaúčinnosť študentov 

vo vzťahu k motivácii a výkonu. 

(vedúca projektu doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.) 

Trvanie projektu: 2014-2016 

Pozícia: zástupca zodpovedného riešiteľa 

 

VEGA 1/0748/19 Charakteristiky rozhodovania a kríza v procese dosahovania cieľov 

(vedúci projektu) 

Trvanie projektu: 2019-2021 

 



Expertízna činnosť 

Posudzovanie grantov VEGA 

Recenzent pre karentované časopisy Judgment and Decision Making, Current Psychology, Personality 

and Individual Differences, Studia Psychologica, Ekonomický časopis 

 

 

Výber najdôležitejších  prác je nasledujúci: 

 

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch ( 3 ) 

ADC1 Decision-making styles and their associations with decision-making competencies 

and mental health / Jozef Bavoľár, Oľga Orosová. - Projekt: MŠ SR - APVV 0253–

11 ; VEGA 1/0713/15.  

In: Judgment and Decision Making. - ISSN 1930-2975. - Vol. 10, no. 1 (2015), s. 

115-122. 

[BAVOĽÁR, Jozef (95%) - OROSOVÁ, Oľga (5%) ] 

 FSEP 006333 

ADC2 Psychometric characteristics of two forms of the Slovak version of the 

Indecisiveness Scale / Jozef Bavoľár. - Projekt: Intrapersonálne a interpersonálne 

faktory zmien rizikového správania vysokoškolákov a emigračných zámerov 

vysokoškolákov, VEGA 1/0713/15 ; Užívanie drog medzi dospievajúcimi a 

vysokoškolákmi. Na výskumných dátach založená prevencia užívania drog, APVV 

APVV-0253–11 ; Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania 

školákov a vysokoškolákov. Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery, 

APVV APVV-15–0662.  

In: Judgment and Decision Making. - ISSN 1930-2975. - Vol. 13, no. 3 (2018), s. 

287-296. 

[BAVOĽÁR, Jozef (100%) ] 

 FSEP 009599 

ADC3 Validation of the Adult Decision-Making Competence in Slovak students / Jozef 

Bavoľár. - Projekt: MŠ SR - APVV 0253-11.  

In: Judgment and Decision Making. - ISSN 1930-2975. - Vol. 8, no. 3 (2013), s. 

386-392. 

[BAVOĽÁR, Jozef (100%) ] 

 FSEP 004430 

ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch ( 3 ) 

ADD1 Do Decision-Making Styles Help Explain Health-Risk Behavior among University Students 

in Addition to Personality Factors? / Jozef Bavoľár, Mária Bačíková. - Projekt: Užívanie drog 

medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi. Na výskumných dátach založená prevencia užívania 

drog, APVV 0253-11 ; Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a 

vysokoškolákov. Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery, APVV 15-0662 ; 

Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vyskoškolákov a 



emigračných zámerov vyskoškolákov, VEGA 1/0713/15.  

In: Studia Psychologica. - ISSN 0039-3320. - Vol. 60, no. 2 (2018), s. 71-83. 

[BAVOĽÁR, Jozef (90%) - BAČÍKOVÁ, Mária (10%) ] 

 FSEP 009677 

ADD2 Experience with the Product does not Affect the Anchoring Effect, but the Relevance of the 

Anchor Increases It / Jozef Bavoľár.  

In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - Roč. 65, č. 3 (2017), s. 282-293. 

[BAVOĽÁR, Jozef (100%) ] 

 FSEP 008628 

ADD3 Thinking Styles, Perceived Stress and Life Satisfaction / Jozef Bavoľár. - Projekt: VEGA 

1/0849/14.  

In: Studia Psychologica. - ISSN 0039-3320. - Vol. 59, no. 4 (2017), s. 233-242. 

[BAVOĽÁR, Jozef (100%) ] 

 

Štatistika ohlasov: 

[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science 

a v databáze SCOPUS 
20 

[2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v 

databáze SCOPUS 
1 

[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 15 

[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 7 

 
C E L K O M 

43 

 

 

 

 

V zhrnutí o vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivitách (pozri  tabuľku plnenia minimálnych 

kritérií na získanie  titulu docent v odbore 3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce možno 

konštatovať, že uchádzač Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD., spĺňa scientometrické  kritériá na udelenie 

titulu docent  v študijnom odbore 3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 

Prehľadová tabuľka plnenia minimálnych kritérií na získanie titulu docent 

v odbore 3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 
1  ide o kategóriu podľa odseku 21 a 24 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a 

ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy výstupy kategórie A tvoria  súčasť celkového 

počtu pôvodných vedeckých prác 
7 1 monografia, 20 pôvodných vedeckých prác 
8 alebo zahraničné pôvodné vedecké práce (nevzťahuje sa na ŠO Sociálnu psychológiu a psychológiu  práce) 
9 pre ŠO Sociálna psychológia a psychológia práce: alebo publikácie evidované v databázach WoS a 
 SCOPUS alebo uverejnené v časopise evidovanom v databáze  ERIH  
10 alebo citácie v časopisoch evidovaných v databáze ERIH 
11 alebo citácie v zahraničných publikáciách (nevzťahuje sa na ŠO Sociálnu psychológiu a psychológiu  práce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
požadované1   plnenie uchádzačom 

1. Pedagogická činnosť 
  

Minimálny počet rokov 

vykonávania pedagogickej 

činnosti od získania titulu PhD. 

3 9 

VŠ učebnice, skriptá, učebné 

texty (min. súhrnný počet AH) 

1 (3) 1(9,44) 

Počet ukončených vedených 

diplomových prác 

5 37 

2. Publikačná činnosť 
  

Celkový počet pôvodných 

vedeckých  prác  

1+20 2+33 

Počet výstupov kategórie A2 
3 6 

3. Ohlasy na publikačnú 

činnosť 

  

Ohlasy spolu 
30 43 

Ohlasy uvedené v citačných 

databázach WoS, SCOPUS 

8 21 

4. Grantové projekty  - účasť 

na riešení 

2 5 



II. ZÁVERY OPONENTSKÝCH POSUDKOV NA HABILITAČNÚ PRÁCU UCHÁDZAČA 

 

Na habilitačnú prácu Ing. Mgr. Jozefa Bavoľára, PhD., s názvom Štýly rozhodovania. Teoretické 

ukotvenie a praktické aplikácie  posudky vypracovali: 

 

o prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. (CSV SvÚ SAV, Košice) 

o prof. PhDr. Peter Halama, PhD. (CSV Ústav experimentálnej psychológie SAV,  

  Bratislava) 

o doc. PhDr. Peter Babinčák, PhD. (FF PU v Prešove) 

 

prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.    – záver posudku 

  

Na základe v posudku uvedených skutočností môžem konštatovať, že habilitačná práca „Štýly 

rozhodovania. Teoretické ukotvenia a praktické aplikácie“ spĺňa obsahové a vecné požiadavky, 

uplatňované na výstupy tohto druhu. Vzhľadom  k tomu ju odporúčam k ďalšiemu konaniu a po 

úspešnej obhajobe navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul docent v odbore 3.1.13. sociálna 

psychológia a psychológia práce. 

 

prof. PhDr. Peter Halama, PhD.  – záver posudku 

 

Uvedené pripomienky v tomto posudku nemajú výraznejší dopad na kvalitu predkladanej habilitačnej 

práce. Tá znamená v domácom kontexte originálny prínos k téme rozhodovania a v medzinárodnom 

kontexte je významným rozšírením poznania v danej problematike. Predkladaná monografia spĺňa 

odborné, obsahové aj formálne kritériá na habilitačnú prácu a na jej základe odporúčam Ing. Mgr. 

Jozefovi Bavoľárovi, PhD. udeliť vedecko-pedagogický titul docent v odbore Sociálna psychológia a 

psychológia práce. 

 

doc. PhDr. Peter Babinčák, PhD. - záver posudku 

 

Záverom možno uviesť pozitívne hodnotenie predloženého textu, ktorý spĺňa vysoký štandard 

odbornosti, autor v ňom preukazuje výbornú orientáciu v problematike a dokladuje preči je publikačnej 

úspešným a akceptovaným autorom v tejto oblasti poznania na Slovensku aj v zahraničí.  

Posudzovanú habilitačnú prácu odporúčam k obhajobe a po jej úspešnom priebehu odporúčam Ing. Mgr. 

Jozefovi Bavoľárovi, PhD., udeliť titul docent v študijnom odbore 3.1.13. sociálna psychológia 

a psychológia práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ODBORNÉ POSÚDENIE HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE – NÁVRH 

HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

Prednáška habilitanta Ing. Mgr. Jozefa Bavoľára, PhD. bola venovaná téme Rozhodovacie 

kompetencie ako determinant adaptívneho rozhodovania. Pozostávala z troch hlavných častí – 

predstavenia konceptu adaptívneho rozhodovania, rozhodovacích kompetencií a ich spojenia ako 

ukážky možnosti využitia rozhodovacích kompetencií pri vysvetľovaní dospievania k adaptívnym 

rozhodnutiam, ktoré boli podporené pripravenou prezentáciou.  

V prvej časti prednášky bola hlavná pozornosť venovaná konceptu evaluácie rozhodnutí – ich 

posúdenia na základe miery vhodnosti a užitočnosti. Boli predstavené základné prístupy k 

posudzovaniu kvality ako procesu rozhodovania, tak aj jeho výsledku a vymedzené základné kritériá 

tohto posúdenia. Následne bol v druhej časti predstavený koncept rozhodovacích kompetencií ako 

prejav normatívneho prístupu k rozhodovaniu. Po teoretickom úvode do tejto problematiky 

nasledovalo predstavenie možnosti identifikácie úrovne rozhodovacích kompetencií, ako aj ich doteraz 

identifikovaných determinantov a korelátov. 

Spojením týchto dvoch oblastí bola tretia časť zameraná na úlohu rozhodovacích kompetencií 

pri vysvetľovaní výsledkov rozhodnutí. Boli prezentované základné poznatky o vzťahu rozhodovacích 

kompetencií s vybranými výsledkami rozhodnutí, konkrétne s rizikovým správaním, subjektívne 

vnímanou spokojnosťou a všeobecnou množinou výsledkov rozhodnutí.  

V závere prednášky boli okrem sumarizácie hlavných poznatkov prezentované limity 

doterajších výskumov a možnosti smerovania ďalšieho bádania v tejto oblasti. 

 

 

 

V. NÁVRH UDELIŤ UCHÁDZAČOVI TITUL DOCENT V ODBORE 3.1.13. SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA 

A PSYCHOLÓGIA PRÁCE 

 

 Habilitačná komisia pracovala podľa postupu ustanoveného zákonom č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 6/2005 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

docent a profesor. 

 Habilitačná komisia na základe posúdenia všetkých predložených dokladov a dokumentov, 

plnenia scientometrických kritérií a ostatných kritérií Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach týkajúcich 

sa vedeckej, pedagogickej a organizátorskej činnosti uchádzača, posudkov oponentov a prednesenej 

habilitačnej prednášky konštatuje, že uchádzač Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD., spĺňa všetky 

podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a zároveň aj vnútornými predpismi 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 

v odbore 3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce. 
 Na základe uvedeného habilitačná komisia predkladá návrh predsedníčke Vedeckej 

rady Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach schváliť návrh na 

udelenie titulu docent Ing. Mgr. Jozefovi Bavoľárovi, PhD., v študijnom odbore 3.1.13. 

sociálna psychológia a psychológia práce. 
 

 

Košice 18. 4. 2019 

 

 

Členovia habilitačnej komisie: 

 

prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. - predseda     .................................................. 

 

prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.     .................................................. 

 

prof. PhDr. Jozef Džuka, CSc.       ..................................................  


