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inauguračnej komisie na vymenovanie 
doc. Mgr. Ľubora Matejka, PhD. za profesora v odbore slovanské jazyky a literatúry 

 
V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a "Zásad UK" k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2, 
dňa 22. 1. 2015 prebehlo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave konanie na vymenovanie doc. 
Mgr. Ľubora Matejka, PhD. za profesora v študijnom odbore slovanské jazyky a literatúry. 

Na základe súhlasu Vedeckej rady FiF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc., 
dekan fakulty, vymenoval komisiu v zložení: 
predsedníčka: prof. PhDr. Mária Kusá, PhD. /FiF UK/ 
členovia:  prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. /PF UHK/ 

prof. Stefano Aloe /UV/ 
doc. PhDr. Dezider Kollár, CSc. 

oponenti:  prof. Dr. Michael Moser /PPKU/ 
prof. PhDr. Andrej Rozman, PhD. /FF UĽ/ 
Akad. Anatoliy Turilov /IS RAN/ 

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedla jej predsedníčka, prof. PhDr. Mária Kusá, 
PhD., za účasti členov inauguračnej komisie, členov Vedeckej rady FiF UK (viď prezenčná 
listina) ako aj ďalších hostí.  
I. Predsedníčka komisie oboznámila prítomných s návrhom stanoviska komisie, ktoré 
dokladuje, že uchádzač spĺňa a v niektorých ukazovateľoch výrazne prevyšuje kritériá platné na 
FiF UK pre vymenovanie za profesora. Oponenti sa zhodli v posúdení prínosu vedeckej ako aj 
pedagogickej činnosti uchádzača. Vyzdvihli predovšetkým jeho aktivity pre rozvoj katedry a 
etablovanie študijného programu „Ruské a východoeurópske štúdiá“ ako aj získavanie 
medzinárodných a domácich grantov. Docent Ľ. Matejko sa svojimi vedeckými prácami 
zaslúžil o s rozvoj slovenskej a európskej paleoslavistiky.  
II. Inauguračná prednáška K otázkam konštrukcie dejín ruskej literatúry 18. storočia“ sa 
zamerala na tri roviny konštrukcie - civilizačné inovácie, proces vývinu literárneho systému 
a sociálne inovácie vyvolané literárnym dianím. 18. storočie prinieslo dramatický zlom v ruskej 
spoločnosti a teda aj literatúry, ktoré docent Matejko ilustroval v uvedených troch rovinách. 
Uchádzač preukázal kvality a bohaté znalosti využívaním zaujímavých príkladov a argumentov 
o zmenách podoby autora, čitateľa, témy a žánrov využívaných v ruskej literatúre uvedeného 
obdobia. K prednáške sa rozvinula  diskusia o špecifických črtách kultúrneho a historického 
kontextu (ako napr. rozdiel centra a periférie alebo recepcia iných literárnych zdrojov) pri 
analýze ako aj o problémoch využívania termínov mimo daného historického kontextu. 
III. Záver: Na základe predloženého inauguračného spisu (životopis, prehľad pedagogickej 
činnosti, zoznam publikačnej činnosti, zoznam ďalších pôvodných odborných a umeleckých 
prác, zoznam ďalších ohlasov, charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov, doklad 
o vedeckej škole a charakteristika k návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora), 
vyjadrenia oponentov, posúdenia inauguračnej prednášky a vystúpenia uchádzača v rámci 
verejnej rozpravy inauguračná komisia dospela k názoru, že doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD. 
spĺňa bez výhrad pedagogické, vedecké, publikačné kritériá a ďalšie pre vymenovanie za 
profesora. 
Inauguračná komisia odporučila VR FiF UK v počte 6 kladných hlasov zo 6 prítomných 
členov schváliť návrh na vymenovanie doc. Mgr. Ľubora Matejka, PhD. za profesora 
v odbore slovanské jazyky a literatúry. 
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V Bratislave, 22.1.2015 
  


