
OPONENTSKÝ POSUDOK NA ODBORNÝ MATERIÁL PREDLOŽENÝ K MENOVACIEMU KONANIU  

DOC. MGR. A. HERETIKA, PHD. NA PROFESORA V ODBORE PSYCHOLÓGIA. 

 

Predložený materiál obsahuje životopis, prehľad pedagogickej činnosti, zoznam vedeckých projektov, 

zoznam ohlasov, zoznam publikačnej činnosti a zoznam ohlasov, charakteristiku kandidáta.   

 

Oblasť pedagogickej činnosti 

Doc. Heretik vykonáva kontinuálnu pedagogickú činnosť na Katedre psychológie FF UK od 1197. 

Najprv, popri doktorandskom štúdiu, v čase keď pracoval ako klinický psychológ na Psychiatrickej 

klinike v Ružinove, od r. 2001 vo funkcii odborného asistenta, od roku  2010 vo funkcii docenta. 

Vyučoval široké spektrum predmetov – v pregraduálnej výučbe sociálne psychologický výcvik, 

všeobecnú psychológiu, experimentálny výskum, klinickú psychológiu, predmet motivácia 

a emocionalita. V postgraduálnom (doktorandskom) štúdiu vedie doktorandský seminár. Pedagogická 

činnosť nie je len na materskej katedre, ale aj na Paneurópskej univerzite a na Masarykovej 

Univerzite v Brne. Tam prednášal evolučnú psychológiu, viedol seminár k diplomovej práci, prednášal 

časť o emóciách a motivácii zo všeobecnej psychológie a evolučnú psychológiu.  

 

Vedecko-výskumná činnosť a vedecká škola  

Výstupom projektu KEGA, v ktorom bol hlavným riešiteľom je základná rozsiahla učebnica klinickej 

psychológie určené aj pre postgraduálne štúdium v príbuzných odboroch. Bol alebo je hlavným 

riešiteľom grantoch udelených Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou so zameraním na 

epidemiológiu psychických porúch a dimenzionálne stanovenie výskytu paranoje v populácii. Ako 

zástupca hlavného riešiteľa pôsobil alebo pôsobí v grantom podporených projektoch s aplikáciou 

pokročilých elektrofyziologických metód. V ďalších piatich úlohách podporených grantami APVV 

alebo Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou bol riešiteľom.  

Doc. Heretik bol školiteľom piatich doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdiu, celkovo bol 

alebo je  školiteľom deviatich doktorandov, ktorí ukončili štúdium alebo sú v súčasnosti v štúdiu, 

jedna doktorandka zanechala štúdium.  V rámci vedeckej školy sa zameriava na prelínanie všeobecnej 

a klinickej psychológie. V aktivitách doc. Heretika ako školiteľa je podstatná šírka a diferencovanosť 

oblastí, v ktorých poskytoval vedenie a expertízu. Sú to oblasti všeobecnej a klinickej psychológie, 

epidemiológie, uplatňovanie nových technológií ako je metodológia tzv. experience sampling, čo je 

moderná metóda odrážajúca bezprostredné subjektívne prežívanie prepojené na aktuálnu situáciu 

a skúsenosť participantov.  

 

Odborná činnosť 

Doc. Heretik okrem akademickej činnosti pracoval ako klinický psychológ, absolvoval atestáciu 

z klinickej psychológie, absolvoval systematickú psychoterapeutickú prípravu. V súčasnosti je 

školiteľom v špecializačnej príprave v odbore klinická psychológia. Aj v rámci výskumnej činnosti je 

v úzkom kontakte z klinickou problematikou. Výsledky výskumnej práce uvádza do praxe formou 

prednášok pre široké odborné publikum a má významné postavenie ako konzultant a mienkotvorný 

odborník pre oblasť prelínania medicínskych klinických odborov s oblasťou psychológie.  

Odbornú spôsobilosť a autoritu ilustruje jeho členstvo vo vedeckých radách fakúlt a vo viacerých 

iných inštitúciách v Slovenskej republike a aj na Masarykovej univerzite, členstvo v Rade Slovenskej 

komory psychológov, členstvo v akreditačnej komisii Ministerstva zdravotníctva SR a troch 

redakčných radách odborných časopisov.  



 

 

Publikačná činnosť a ohlasy 

V predložených materiáloch je sumárne uvedených 156 evidovaných záznamov. Medzi nimi je 

učebnica zahrnujúca problematiku osobnosti – jednej z najviac diskutovaných tém v oblasti klinickej 

psychológie a psychiatrie. Významná je editorská a autorská činnosť na dvoch vydaniach základnej 

učebnice Klinická psychológia. Ako hlavný riešiteľ grantu Psychiatrickej spoločnosti bol vedúcim 

editorom a autorom kapitol v monografii EPIAF - Epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku.  

Je autorom alebo spoluautorom  prác publikovaných v zahraničných karentovaných časopisoch 

a jednej práce publikovanej v domácom karentovanom časopise. 16 vedeckých prác publikoval 

v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch alebo monografiách. V štatistike ohlasov (celkovo 

146) je zaradených 26 ohlasov registrovaných v citačných indexoch.  

 

Zhrnutie 

Doc. Mgr.  Anton Heretik, PhD. je uznávanou a osobnosťou v základnom odbore s vysokou 

akceptáciou a vysokým kreditom aj v príbuzných odboroch súvisiacich s psychologickými vedami. 

Počas svojej profesionálnej dráhy vykazuje kontinuálnu pedagogickú činnosť na Katedre psychológie 

Filozofickej fakulty UK aj na iných pracoviskách. Pedagogická činnosť na Masarykovej Univerzite môže 

byť zaiste chápaná ako ocenenie jeho odborných a pedagogických schopností. Kontinuálna 

pedagogická činnosť v rôznych odvetviach psychológie a to nielen na materskom pracovisku, je  

presvedčivým dôkazom o pedagogických schopnostiach a zručnostiach.  

Svojou činnosťou ako školiteľa prispieva k rozvoju odboru vo viacerých oblastiach. Ukončení 

doktorandi v praxi rozvíjajú študované oblasti. Je odbornou autoritou s presnými kritickými 

hodnoteniami a schopnosťou interdisciplinárnych interpretácií. To potvrdzuje aj jeho recenzentská 

činnosť pre grantové agentúry v SR aj v Českej republike a  pre zahraničné aj domáce časopisy.  

V publikačnej činnosti a v množstve a štruktúre ohlasov na publikačnú činnosť napĺňa kritériá 

Filozofickej fakulty UK pre udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor v odbore psychológia. Na 

základe predložených dokumentov k vymenúvaciemu konaniu a osobných skúseností s uchádzačom 

odporúčam menovanie doc. Mgr. A. Heretika, PhD. za profesora v odbore psychológie. Jeho 

menovanie bude prínosom pre ďalší rozvoj odboru a Univerzity Komenského.   

 

V Bratislave 7.11.2019 
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