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Stanovisko  
 
K žiadosti doc. Mgr. Ľubora Matejka o profesúru 
 
Doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD. pracuje na Univerzite Komenského dvadsať päť rokov. 
Pätnásť rokov je vedúcim Katedry ruských a východoeurópskych štúdií. Dr. Matejko sa ujal 
funkcie v období, keď katedra prechádzala veľkou reorganizáciou. Hoci bolo tradíciou katedry 
pripravovať učiteľov stredných škôl, Matejko v roku 2005 zaviedol študijný program „Ruské 
a východoeurópske štúdiá“ (na bakalárskom aj magisterskom stupni), ktorý sa veľmi rýchlo 
osvedčil. Podľa mojich informácií dosahuje v súčasnosti počet študentov 150. Okrem toho 
ponúka katedra program prekladateľského štúdia ruského jazyka a program slovanských štúdií 
na pokročilom stupni. 
 
Pod Matejkovým vedením je katedra úspešná predovšetkým v získavaní národných 
a medzinárodných grantov. Sám Matejko získal dva medzinárodné granty z Visegrádskeho 
fondu zameraného na Ukrajinské štúdiá a krajiny „Eastern Partnership“ (Východného 
partnerstva). Vo všeobecnosti je Katedra ruských a východoeurópskych štúdií veľmi úspešná 
v získavaní študentov na všetkých úrovniach (vrátane študentov PhD.) a v realizácii 
výskumných a študijných projektov. 
 
Pokiaľ ide o jeho vedecký profil, Matejko sa pôvodne špecializoval na filológiu a stredovek, 
ale v súčasnosti sa v prvom rade zameriava na dejiny Ruska a Východnej Európy po rozpade 
Sovietskeho zväzu a východného bloku. Ako školiteľ úspešne odviedol niekoľko dizertačných 
a magisterských prác na široké množstvo tém od stredoveku po súčasné sociologické 
a diskurzívne aspekty jazyka.  
 
V ostatných rokoch Dr. Matejko spolupracuje s rôznymi odborníkmi na rôznych projektoch, 
čoho dôkazom sú publikácie, ktoré buď editoval alebo spolu editoval (napr.	  Florilegium	  in	  
honorem	  Alexandri	  Isačenko.	  Bratislava,	  2011	  (koeditor),	  	  BraSlav	  2:	  Zborník	  z	  
medzinárodnej	  slavistickej	  konferencie	  /	  ed.	  Pavol	  Žigo,	  Ľubor	  Matejko	  Bratislava	  2004). 
Zvlášť významný je jeho podiel na príprave prvej vysokoškolskej učebnice venovanej dejinám 
ruskej literatúry, ktorú pripravila skupina slovenských rusistov. Okrem toho Matejko 
publikoval široko využívaný študijný materiál venovaný dejinám ruských a slovanských štúdií 
na Slovensku. 
 
Matejkov význam ako vedca medzinárodnej úrovne potvrdzuje okrem iného aj skutočnosť, že 
je členom Komisie pre dejiny slavistických štúdií pri medzinárodnom výbore Slavistov (od 
roku 2002) a členom redakčnej rady vysoko uznávaného časopisu Slavia (od roku 2007). Je 
autorom dvoch monografií venovaných štúdiu stredoveku (Život	  stredovekého	  textu.	  O	  tzv.	  
Metodovom	  kánone	  sv.	  Dimitrovi	  Solúnskemu.	  Bratislava,	  QM,	  2004	  ,	  Počiatky	  slovanskej	  
hymnografie.	  Dizertačná	  práca.	  Bratislava,	  FiF	  UK	  1998). Jeho vedecké články, ktorých 
väčšina je venovaná stredovekej hymnografii a histórii slovanských štúdií, boli uverejnené 



v popredných medzinárodných časopisoch a významných kolektívnych prácach (vrátane 
niekoľkých pamätných publikácií, čo opäť potvrdzuje Matejkovu medzinárodnú povesť). 
 
Množstvo a kvalita publikácií Dr. Matejka potvrdzujú, že si zaslúži byť menovaný za 
profesora. Jeho monografia	  Život	  stredovekého	  textu je v rámci akademickej obce vysoko 
cenená. 
 
Matejko je vedec medzinárodnej úrovne v pravom zmysle tohto slova. Výsledky svojho 
výskumu predstavuje na rôznych medzinárodných konferenciách a pozývajú ho na prednáškové 
turné v rôznych krajinách Strednej a Východnej Európy. Hovorí plynulo niekoľkými jazykmi, 
okrem ruštiny aj anglicky a nemecky. 
 
Na záver by som chcel poznamenať, že ja sám som mal tú česť viac než raz spolupracovať 
s Dr. Matejkom, keď som na jeho pozvanie viedol seminár o ukrajinskej lingvistike a keď som 
sa zúčastnil fascinujúceho visegrádskeho projektu, ktorý organizoval. Pri každej mojej 
návšteve  Katedry ruských a východoeurópskych štúdií v Bratislave na mňa hlboko zapôsobili 
schopnosti Dr. Matejka ako organizátora a vedúceho vynikajúceho tímu. 
 
V záverečnom zhrnutí chcem podotknúť, že vzhľadom na jeho zásluhy ako vedca, 
vysokoškolského učiteľa, ako aj v oblasti vedenia akademického pracoviska, nemám dôvod 
pochybovať o tom, že Doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD. si zaslúži byť menovaný za 
univerzitného profesora. 
 
 
 
Viedeň, 10. decembra 2014     Prof. Dr. Michael Moser 
 
 
 


