
Oponentský posudok 

pre vymenúvacie konanie doc. Mgr. Antona Heretika, PhD.  

na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor v študijnom odbore psychológia  

 

Oponentský posudok vypracúvam v súlade s aktuálne platnými kritériami Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent 

a profesor a posudzujem publikačnú činnosť uchádzača doc. Mgr. Antona Heretika, PhD., 

podávam celkové zhodnotenie jeho vedeckej a pedagogickej činnosti. 

 

Pre vypracovanie posudku som mal k dispozícii: 

- životopis uchádzača 

- prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov vo výchovno vzdelávacej 

oblasti 

- prehľad riešených výskumných projektov a zoznam ďalších pôvodných vedeckých, 

odborných a umeleckých prác a výkonov 

- zoznam ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú činnosť 

- prehľad doterajšej publikačnej činnosti a dosiahnutých výsledkov 

- stručnú charakteristiku najdôležitejších vedeckých výsledkov uchádzača 

- doklad o vlastnej vedeckej škole uchádzača 

- vedecko-pedagogickú charakteristiku uchádzača. 

 

Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. narodený v roku 1973 vyštudoval na Filozofickej 

fakulte UK odbor psychológia (1997). Vedeckú hodnosť PhD. v odbore psychológia získal 

roku 2001 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Vedecko – pedagogický titul docent obhájil 

roku 2010 tak isto v odbore psychológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V súčasnosti 

pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na 

Katedre psychológie pôsobil najprv ako doktorand v rokoch 1997-2001, neskôr ako odborný 

asistent a od roku 2010 ako docent. V rokoch 1997-2000 tiež pôsobil ako psychológ 

v Nemocnici s poliklinikou Ružinov. Profesionálnu kvalifikáciu si rozvíjal v oblasti klinickej 

psychológii, v roku 2001 získal v uvedenom odbore atestáciu. Od roku 2015 tiež pôsobí ako 

člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre oblasť 

psychológie, logopédie a liečebnej pedagogiky. 



Významne sa rozvíja a dlhodobo pretrváva aj pedagogická činnosť uchádzača. Jeho 

hlavné vzdelávacie aktivity, ktoré prebiehajú nepretržite od roku 1997 sa týkajú ako 

základných psychologických disciplín (všeobecná psychológia, kognitívna psychológia, 

motivácia a emocionalita) tak aj aplikovaných disciplín (klinická psychológia, sociálno 

psychologický výcvik), ale aj metodologicky orientovaných disciplín (experimentálny výskum, 

projekt psychologického výskumu). Pedagogickú činnosť realizuje na všetkých troch 

stupňoch vysokoškolského štúdia vrátane doktorandského štúdia. Okrem pôsobenia na 

Filozofickej fakulte UK v Bratislave pôsobil v rokoch 2014-2017 na iných univerzitách 

a vysokých školách u nás (Paneurópska VŠ) a v Českej republike (Masarykova Univerzita 

v Brne). Aktívnu pedagogické prax dokresľuje aj publikovanie vysokoškolskej učebnice 

„Aktuálne pohľady na poruchy osobnosti a ich dôsledky pre prax a výskum“, ďalších troch 

kapitol v učebniciach v spoluatorstve a publikovanie dvoch učebných textov „Psychoedukácia 

v liečbe schizofrénie“ a „Schizofrénie a príbuzné poruchy“. Výrazným prínosom je 

vysokoškolská učebnica „Klinická psychológia“, ktorej je uchádzač spolueditorom. Ide 

o aktuálne kľúčové dielo v danej oblasti na Slovensku. Ako školiteľ doteraz viedol 50 

bakalárskych, 80 diplomových a 10 doktorandských prác, pričom 5 doktorandov úspešne 

ukončilo pod jeho vedením doktorandské štúdium, čím prekračuje minimálne požiadavky 

definované v kritériách v oblasti vedenia kvalifikačných prác. Uchádzač pôsobí ako 

spolugarant Bc., Mgr., aj PhD. stupňa štúdia na FIFUK Bratislava v odbore psychológia. 

Vedecký profil uchádzač významne prehlboval aj ako zodpovedný riešiteľ troch 

projektov, v dvoch prípadoch išlo o granty Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej 

spoločnosti: „Paranoja a negatívne symptómy v kontexte každodenného psychosociálneho 

stresu u pacientov s poruchami schizofrenického spektra - naturalistická ESM štúdia“ (2019 – 

súč.), a „Epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku – EPIAF“ (2007). Práve výstupy 

projektu EPIAF dlhodobo rezonujú v odbornej obci výraznejšie, hodnotené podľa množstva 

ohlasov a tiež ako zdroj odborných analýz a odporúčaní zo strany Ministerstva zdravotníctva. 

V ďalších siedmych projektoch pôsobil v pozícii zástupcu vedúceho, resp. riešiteľa. Išlo o dva 

projekty APVV, tri projekty VEGA a dva projekty Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS. 

Aktuálne je riešiteľom štyroch projektov.  

Popri uvedených učebnicových výstupoch je uchádzač aktívny aj publikovaním 

vedeckých výstupov. Predovšetkým ide o monografiu „Úzkostlivosť : psychologický a 



psychopatologický konštrukt“ (2010) kde je uchádzač jediným autorom a trojicu monografií 

vydaných autorským kolektívom: „EPID - Epidemiológia depresie na Slovensku“ (2003; s 8 

databázovanými a ďalšími inými významnými zahraničnými ohlasmi), „EPIA - Epidemiológia 

vybraných úzkostných porúch na Slovensku“ (2006), a „EPIAF - Epidemiológia alkoholizmu a 

fajčenia na Slovensku“ (2008). Ďalej je autorom a spoluautorom 15-tich výstupov 

v časopisoch evidovaných v databázach ISI WOS (z toho 6 výstupov evidovaných v databáze 

CCC) a SCOPUS, pričom prevládajúce zameranie je v oblasti klinickej psychológie, ale aj 

metodológie, či psychometrie. Vyzdvihnúť možno celkový počet spolu 79 vedeckých prác, 

z toho 33 publikovaných v zahraničí. Na publikované práce eviduje 142 citácií, z toho 31 

v publikáciách registrovaných v citačných indexoch a spolu 55 zahraničných. Aktívne sa 

zúčastnil deviatich zahraničných a 23 domácich konferencií. 

Okrem pedagogických a vedeckých aktivít sa doc. Heretik podieľa tiež na organizačnej 

činnosti v rámci odbornej komunity. Aktívne pôsobí vo viacerých vedeckých komisiách 

a radách ako člen Slovenskej komory psychológov, člen (psychiatrickej spoločnosti) 

Slovenskej lekárskej spoločnosti, člen redakčných rád viacerých časopisov, recenzent štyroch 

impaktovaných časopisov, člen komisií pre obhajoby dizertačných prác na domácich 

a zahraničných univerzitách. Absolvoval dva zahraničné študijné pobyty v Holandsku 

(University of Amsterdam) a Portlande, Oregon, USA. Získal cenu literárneho fondu (2004) 

a dva krát cenu prof. Guensbergera Psychiatrickej spoločnosti SLS (2008, 2009). 

 

Konštatujem, že uchádzač spĺňa kritériá pre inauguračné konanie, odporúčam, aby 

doc. Mgr. Antonovi Heretikovi, PhD. bol po úspešnom inauguračnom konaní a splnení 

všetkých vysokoškolskou legislatívou predpísaných podmienok udelený  

akademický titul profesor v  odbore psychológia. 

 

 

V Nitre, 12. 11. 2019      prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. 

Katedra psychologických vied,  

FSVaZ UKF v Nitre 


