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inauguračnej komisie na vymenovanie 

doc. PhDr. Júliusa Matulčíka, CSc. za profesora v odbore pedagogika 

 

V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a "Zásad UK" k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2, 

dňa 25. 6. 2015 prebehlo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave konanie na vymenovanie doc. 

PhDr. Júliusa Matulčíka, CSc. za profesora v študijnom odbore pedagogika. 

Na základe súhlasu Vedeckej rady FiF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc., 

dekan fakulty, vymenoval komisiu v zložení: 

predseda: prof. PhDr. Martin Žilínek, CSc. /FiF UK/ 

členovia:  prof. PhDr. Igor Kominarec, PhD. /FHPV PU/ 

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. 

prof. PhDr. Milan Kips, CSc. 

oponenti:  prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. /FF UCM/ 

prof. PhDr. Dušan Šimek /FF UP/ 

prof. PhDr. Alena Vališová, CSc./FiF UK/ 

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedol jej predseda, prof. PhDr. Martin Žilínek, 

CSc., za účasti členov inauguračnej komisie, členov Vedeckej rady FiF UK (viď prezenčná 

listina) ako aj ďalších hostí.  

I. Predseda komisie oboznámil 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 odborných kvalít a vedeckej i 

pedagogickej činnosti uchádzača. Vyzdvihli jeho bohatú vedecko-výskumnú a publikačnú 

činnosť v oblasti komparatívnej andragogiky, metodológie andragogiky, ale aj diagnostiky 

a hodnotenia edukácie dospelých. Pozitívne reflektované boli tiež jeho riadiace schopnosti 

v súvislosti s dlhoročným vedením Katedry andragogiky FiF UK.  

II. Inauguračná prednáška „Prínos komparatívnej andragogiky pre konštituovanie a rozvoj 

andragogiky na Slovensku“ poskytla teoretický pohľad i metodologické posúdenie 

komparatívnej andragogiky ako jednej z kľúčových andragogických disciplín v transkultúrnom 

porovnaní, t.j. s prihliadnutím na kultúrne, politické či spoločensko-ekonomické špecifiká 

a podmienky v jednotlivých krajinách. Predstavených bolo 6 základných funkcií komparatívnej 

andragogiky – teoretická a praktická, komunikatívna, orientačná, heuristicko-prognostická, 

funkcia spätnej väzby a integratívna funkcia. Uchádzač prezentoval pohľad najmä na teoretickú 

funkciu, ktorej sa celoživotne venuje. Diskusia k prednáške sa rozvinula o obsahovom 

vymedzení pojmov vzdelávanie a výchova, ako aj o princípoch komparatistiky 

a o problematike nízko vzdelanej dospelej rómskej populácie. 

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. PhDr. Július Matulčík, CSc. 

spĺňa bez výhrad pedagogické, vedecké, publikačné a ďalšie kritériá pre vymenovanie za 

profesora. 

Inauguračná komisia odporučila VR FiF UK v počte 6 kladných hlasov zo 6 prítomných 

členov schváliť návrh na vymenovanie doc. PhDr. Júliusa Matulčíka, CSc. za profesora 

v odbore pedagogika. 
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V Bratislave, 25. 6. 2015 

  


