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Oponentský posudek pro inaugurační jednání na jmenování 

doc. Mgr. Antona Heretika, PhD. profesorem v oboru psychologie 

 

 

 

 Profesní dráha doc. Heretika je vzácně přímočará a od začátku směřující 

k jednoznačným názorům, způsobu pojetí a nahlížení života, pedagogické činnosti i 

vědeckého zaměření, což se odráží i v jeho předchozích  akademických postaveních. 

Vystudoval jednooborovou psychologii na Univerzitě Komenského v Bratislavě, po promoci 

v r.1997 začal pracovat v klinickém zařízení, kde získal základy psychologicko – 

medicínského přístupu, který charakterizuje celou jeho profesní kariéru. 

 Po ukončeném doktorandském studiu začal působit jako odborný asistent na katedře 

psychologie FF Univerzity Komenského v Bratislavě, kde v r. 2010 dosáhl hodnosti docenta 

psychologie.  Svoji angažovanost ve zdravotnické oblasti formálně stvrdil i získáním atestace 

v oboru klinická psychologie. Doc. Heretik během své profesionální dráhy integruje 

akademický, scientistický přístup s klinickou činností.  

 Jeho pedagogická činnost směřuje jednak do oblasti obecně psychologické ( kognitivní 

psychologie, experimentální psychologie, výzkum motivace a emocí, evoluční psychologie 

atd.), jednak do klinické psychologie a plánování výzkumných projektů. Pedagogicky působí 

nejen na filozofické fakultě UK, ale i na Panevropské VŠ v Bratislavě. Oponent měl možnost 

po tři roky spolupracovat s kandidátem na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

Tam patřil mezi akceptované učitele, který se těšil neformální autoritě a uznání od kolegů i 

studentů. 

 Doc. Heretik je spolugarantem pregraduálního studia psychologie na FF UK, členem 

odborové komise doktorandského studia psychologie tamtéž. Při svém působení v Brně byl 

rovněž členem odborné komise pro doktorandské studium. Je jmenovaným členem pracovní 

skupiny Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví SR pro oblast psychologie, logopedie 

a léčebné pedagogiky.  

 V rámci své pedagogické činnosti vedl 50 bakalářských prací, 80 diplomových prací, 

10 prací doktorských ( a to v Bratislavě i v Brně). Oponoval nespočet bakalářských, 

magisterských i dizertačních prací, hodnotil i práce habilitační. Kandidátova pedagogická 

činnost pokrývá jednak oblast obecné psychologie ( kognitivní psychologie, experimentální 
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psychologie, motivace a emoce ad.), jednak oblast klinické psychologie. Při výuce exploatuje 

mj. svoje zkušenosti ze zdravotnické sféry. 

 Toto výše uvedené zaměření pedagogického procesu podtrhuje autorstvím či 

spoluautorstvím řady relevantních učebních textů. Jmenujme např. „Aktuální pohledy na 

poruchy osobnosti a jejich důsledky pro praxi a výzkum“, „Psychoedukace v léčbě 

schizofrenie“, „Schizofrenie a příbuzné poruchy“. Participoval též na vzniku středoškolské 

učebnice psychologie.  

 Jeho publikační činnost je úctyhodná. Oponent nepředkládá ve svém posudku 

kvantitativní údaje (ty jsou součástí inauguračního spisu), chce jen upozornit na 

nejvýznamnější práce. Doc. Heretik je spolupořadatelem naprosto výjimečné souhrnné práce 

„Klinická psychologie“. Tato více než 900 stránková práce vyšla již ve dvou vydáních a svým 

obsahem a zpracováním přesahuje hranice Slovenské republiky. Do této publikace přispěl 

řadou významných kapitol ( např. Poruchy osobnosti, Metodologie a etika výzkumu 

v klinické psychologii, Porucha schizofrenického spektra ad.). Seznam dalších původních 

vědeckých prací, jichž byl samostatným autorem i prací, kde byl spoluautorem, je úctyhodný. 

  

 Byl řešitelem či spoluřešitelem mnoha grantových projektů, jmenujme např. „Paranoia 

a negativní symptomy v kontextu každodenního psychosociálního stresu“ ( grant Slovenské 

psychiatrické společnosti), „Epidemiologie alkoholismu a kouření na Slovensku ( grant SPS), 

„Monitoring a analýza psychofyziologických korelátů jako ukazatelů emocionálních stavů a 

osobnostních proměnných ( VEGA 2012-2015), „Information behavior on human in digital 

space“ (grant APVV3 2016- dosud)  a mnoho dalších. 

 Doc. Heretik se aktivně zúčastnil nespočtu zahraničních i tuzemských konferencí, pro 

ilustraci lze uvést konference v Madridu, Mannheimu, Amsterodamu, v Praze, Brně. Je stálým 

účastníkem mezinárodních periodických konferencí „Sociální psychologie a osobnost, kterou 

střídavě pořádají Akademické psychologické ústavy z Bratislavy a z Košic, se kterými se 

střídá Psychologický ústav filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Psychologický 

ústav České akademie věd. Jedná se o vysoce prestižní mezinárodní konference, zaměřené 

výlučně na obecně psychologické otázky. 

 Habilitand je aktivním členem mnoha vědeckých organizací, mj. členem slovenské 

komory psychologů, členem Slovenské psychiatrické společnosti, angažuje se v redakční 
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radě časopisu Annales psychologici ( FF MU Brno), dále časopisu Psychologica ( FF UK 

Bratislava), časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti / dříve Protialkoholický obzor, 

vydává Ministerstvo zdravotnictví SR). Nezanedbatelná je i jeho recenzní aktivita – recenzuje 

odborné monografie pro Českou a slovenskou psychiatrii, Psychiatrií pro praxi, Alkoholismus 

a jiné drogy, Psychologie a její kontexty. Posuzuje též grantové projekty pro grantové 

agentury. 

 Uchazeč obdržel Cenu Literárního fondu za publikaci v oblasti biologických a 

medicínských věd za rok 2004, dvakrát mu byla udělena cena prof. Guensbergra od 

Psychiatrické společnosti SLS za učebnici Klinické psychologie (2008) a za monografii o 

epidemiologii alkoholismu . 

 V rámci své vědecko výzkumné činnosti se doc. Heretik zaměřuje na několik 

relevantních oblastí. V prvé řadě je to obecně psychologická problematika osobnosti, emocí a 

jejich poruch, dále oblast teoretické a  klinické psychopatologie; s tím koresponduje i jeho 

práce na pomezí psychologie a psychiatrie. Významné jsou jeho práce na poli metodologie, 

aktuálně řeší otázky spojené s Experience sampling methodology (intenzivní longitudinální 

výzkum za pomoci mobilních aplikací). Od r. 2017se datuje jeho výzkumná kooperace s 

Centrem kontextuální psychiatrie na belgické univerzitě v Leuvenu. Interdisciplinární 

charakter má jeho spolupráce v pracovníky lékařské fakulty UK a s Fakulty informatiky a 

informačních technologií Slovenské technické univerzity.  

 Doc. Heretik při zadávání magisterských i bakalářských témat i při výběru 

doktorských prací orientuje svoje studenty na problematiky spolu blíže či vzdáleně 

korespondující. Lze tak předpokládat při ukončení dalších prací dostatek sebraného materiálu, 

sloužícího pro další syntézu. 

 Souhrnně lze konstatovat, že doc. Heretik prokazuje vynikající pedagogické 

schopnosti, jeho přednášky nejen na domovském pracovišti, ale i na jiných vysokých školách 

( viz např. MU Brno) mají vysokou úroveň a jsou studenty kladně přijímány. Vědecko 

výzkumná práce jmenovaného je rozsáhlá, rozprostřená do více oblastí:  zejména teoretická 

psychologie ( oblast osobnosti, emocí a jejich regulace atd.), klinická psychologie (otázky 

závislostí, epidemiologie řady psychických onemocnění – deprese, schizofrenní oblast ad.). 
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 Publikační činnost tvoří jednak monografie mající shrnující až encyklopedický 

charakter, na druhé straně publikoval množství konkrétních studií, referujících o výsledcích 

konkrétní badatelské činnosti. 

 Výsledky své práce prezentuje odborné i laické veřejnosti, čímž přispívá 

k obecnějšímu povědomí ve vztahu k psychologické problematice v širším rozsahu. 

   Na základě zevrubného posouzení rozsahu a kvality pedagogické a vědecké 

práce i na základě dalších kritérií (např. publikačních ) se domnívám, že habilitand splňuje 

všechny požadavky kladené na vysokoškolského profesora.  

 

 

 Proto navrhuji, aby po úspěšném inauguračním jednání byl  doc. Mgr. Anton 

Heretik, PhD. jmenován profesorem v odboru psychologie. 

 

 

 

 

 

   V Brně 17.11.2019                                                     Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.  

                                                                                       Psychologický ústav 

                                                                                        FF Masarykovy univerzity v Brně 
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