
VÝPIS ZO ZÁPISNICE 

zo zasadnutia Vedeckej rady FiF UK konaného dňa 19. 12. 2019 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Inauguračné konanie doc. Mgr. Antona Heretika, PhD.,  pracovníka Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského, v odbore psychológia viedla prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD.,., 

ktorá v úvode predstavila vedeckú a pedagogickú činnosť uchádzača. Po predstavení uchádzača 

odovzdala slovo doc. A. Heretikovi, ktorý predniesol prednášku na tému „Ľudová psychológia, 

vedecká psychológia, matematická psychológia, žiadna alebo všetky?“ 

Vo svojej prednáške doc Heretik  prehľadným spôsobom predstavil  rozvoj psychológie ako 

vedy, aj ako nástroja vzdelávania v psychológii.  Svoj pohľad rámcovo rozčlenil do troch 

oblastí. V prvej charakterizoval základné znaky vedeckej psychológie.  

Predmetom jej záujmu je myseľ, resp. poznávacie (kognitívne) procesy: myslenie, pamäť, 

pozornosť, ale aj motivácia a emócie a ďaľšie. Na jednej strane existuje jej dominantné 

zameranie na myseľ a na strane druhej na ľudskú psychiku ako výsledok sociálnej interakcie 

medzi ľuďmi. V druhej časti predstavil charakteristiku ľudovej, tzv. naivnej psychológie, ktorú 

opísal ako bežnú ľudskú schopnosť využívanú najmä v sociálnej interakcii. Jej predmetom je 

predovšetkým záujem o myslenie, prežívanie a správanie. V širokom ponímaní je to označenie 

pre bežné ľudské schopnosti uvažovať o druhých ľuďoch, ich interakciách a o psychických 

javoch všeobecne.  V tretej časti sa orientoval na matematickú (komputačnú) psychológiu, 

ktorej prístup je založený na matematickom modelovaní perceptuálnych, kognitívnych 

a motorických procesov. Tento druh psychológie rieši tiež problém replikačnej krízy a má 

vplyv na smerovanie psychologického výskumu ako aj výuky vedeckej psychológie. 

Doc. Heretik vo svojej prednáške poukázal na prepojenie a determináciu vedeckej a ľudovej 

psychológie. Vzniká metodologický rozpor medzi zameraním ľudskej psychiky na kognitívne 

procesy na jednej strane  a na sociálnu interakciu medzi ľuďmi, na strane druhej.   

Na záver sa  doc. Heretik  zameral na možnosti využitia jednotlivých „psychológií“ v oblasti 

výskumu, vzdelávania a popularizácie psychológie a dôslednejšie využívanie zistení 

psychológie v zmysle dôslednejšej popularizácie a implementácie výsledkov vedy v bežnom 

živote.  

Po prednesení oponentských posudkov, ktoré boli vo všetkých troch prípadoch kladné, oponenti 

vyzdvihli osobnostné kvality doc. Heretika  a jeho prínos pre odbor psychológia.  

Doc. Heretik  vecne a pohotovo reagoval na pripomienky oponentov, ako  aj na  podnety, ktoré 

odzneli v rámci diskusie na záver obhajoby. (prof. Halama, doc. Ritomský, prof. Ruisel, prof. 

Gahér, prof. Plašienková, prof. Bátora) 

Inauguračná komisie jednomyseľne odporučila VR FIF UK schváliť návrh na vymenovanie 

Doc. Mgr.. Antona Heretika, PhD., za profesora v odbore psychológia. 

VR FIF UK v tajnom hlasovaní návrh schválila. 

 

Zapísala:       Schválil: 

..................................................     ................................................. 
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