
Oponentský posudok 

na vedecko–výskumnú a pedagogickú činnosť doc. PhDr. Júliusa Matulčíka, CSc. pre proces 

inauguračného konania. 

 Doc. PhDr. Július Matulčík, CSc. sa vednému odboru pedagogika venuje od skončenia 

vysokoškolského štúdia v roku 1981 odkedy systematicky rozvíja svoju odbornú kvalifikáciu 

v rigoróznom, dizertačnom i habilitačnom konaní so špecializáciou na andragogiku. Andragogickým 

otázkam venuje pozornosť nielen ako vysokoškolský učiteľ, ale aj ako vedecko-výskumný pracovník 

a organizátor vysokoškolského štúdia a života vôbec. Vlastnú vedecko-výskumnú i pedagogickú 

činnosť, spojenú aj s publikačnými aktivitami doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.  orientuje do troch 

oblastí. Týmito oblasťami sú oblasť komparatívnej andragogiky, oblasť terminologických 

a metodologických otázok andragogiky a oblasť andragogickej diagnostiky. 

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizuje doc. PhDr. Július Matulčík, CSc. nielen na Filozofickej 

fakulte Univerzity Komenského, ale aj na Matematicko-fyzikálnej fakulte a Prírodovedeckej fakulte tej 

istej univerzity. V tomto smere prednášal a prednáša základy vied o výchove, výchovu a vzdelávanie 

dospelých v zahraničí, komparatívnu andragogiku, základy andragogickej metodológie,  metodológiu 

vied o výchove a rad ďalších andragogických disciplín. V pozícii pedagóga je  zároveň aj garantom 1. 

stupňa študijného programu andragogika pričom sa aktívne podieľal aj na tvorbe študijných 

programov pre vyššie stupne štúdia, t.j. pre magisterský a doktorandský stupeň so zavedením nových 

vzdelávacích kurzov ako úvod do teórie riadenia výchovy a vzdelávania dospelých, výchova 

a vzdelávanie dospelých v zahraničí, komparatívna andragogika, andragogická diagnostika a základy 

andragogickej metodológie. V pedagogickej činnosti prejavuje doc. PhDr. Július Matulčík, CSc. 

výraznú flexibilitu, tvorivosť a aktivizáciu študentov s cieľom zvyšovania ich záujmu o študijný odbor 

a študijné aktivity na samostatnom a vedeckom základe. So študentmi úspešne pracoval a pracuje pri 

vedení 23 bakalárskych prác, 67 diplomových prác a dizertačných prác, pričom pedagogické 

skúsenosti získaval aj v zahraničí, Rakúsku, Českej republike a v Maďarsku. 

Doc. PhDr. Július Matulčík, CSc. sa zodpovedne zaoberá aj vedecko-výskumnou činnosťou, ktorá je 

organickou súčasťou práce vysokoškolského učiteľa. Jeho vedecko-výskumná činnosť je orientovaná 

na oblasti komparatívnej andragogiky, terminologických a metodologických otázok andragogiky 

a andragogickej diagnostiky. V nadväznosti na uvedené oblasti riešil 24 projektov, z toho 9 projektov 

ako zodpovedný riešiteľ a jeden projekt ako zástupca zodpovedného riešiteľa. Projekty boli 

orientované na súvislosti teórie a praxe andragogiky, cezhraničné vzdelávanie dospelých, celoživotné 

vzdelávanie a metodológiu vied o výchove. Výsledkom riešenia sú hlavne publikácie Teórie výchovy 

a vzdelávania dospelých v zahraničí (Bratislava:2004), kapitola Metódy porovnávacej pedagogiky 



a andragogiky v učebnici Metodológia vied o výchove (Bratislava: 1998, Brno: 2009) a štúdie Od 

výchovy a vzdelávania dospelých k celoživotnému učeniu (Bratislava: 2003), K niektorým teoreticko-

metodologickým otázkam a problémom komparatívnej andragogiky (Bratislava:2012), Komparative 

Andragogik – ein Mittel zur wissenschoftlichen Kommunikation (Esztergrom, 2013). Samozrejme, že 

publikačných výstupov je oveľa viac, čo dokazuje celkový súhrn publikovaných výstupov v počte 

jednej monografie, štyroch vysokoškolských učebníc, 31 vedeckých domácich štúdií, 20 štúdií 

v zahraničí a 48 odborných prác vrátane 4 vysokoškolských učebných textov. Odozvu na vedecké 

publikačné výstupy dokazuje spolu 228 publikačných recenzií a citácií, z toho 65 v zahraničí. 

Odbornosť inauguranta dokazuje aj členstvo v redakčných radách časopisov Vzdelávanie dospelých, 

Andragogická revue a zborník Paedagogica, členstvo v International Society for Comparative Adult 

Education a ďalších odborných orgánoch orientovaných na andragogiku. V súvislostiach aktuálnych 

otázok andragogiky inaugurant doc. PhDr. Július Matulčík, CSc. vhodne spája podmienky a poznatky 

zo Slovenskej republiky so zahraničnými poznatkami a vedeckými výsledkami. V tomto spojení 

prináša nové pohľady a prístupy k andragogike, zvlášť v oblasti komparatívnej andragogiky 

a andragogickej diagnostiky. Uvedené oblasti andragogického výskumu sú zvlášť dôležité pri 

zvyšujúcej sa potrebe celoživotného vzdelávania nielen v Slovenskej republike, ale aj v krajinách 

Európskej únie a takisto aj v celosvetovom meradle v nadväznosti na vedomostnú spoločnosť. 

Porovnávacia andragogika patrí aj medzi najvýznamnejšie ohlasy na práce doc. PhDr. Júliusa 

Matulčíka, CSc. realizované v Slovinsku, Rakúsku a v Českej republike. Preto jeho prínosom do 

andragogiky je v systematické rozpracovávanie teórie andragogiky a spojenie andragogického 

výskumu na Slovensku so zahraničím s orientáciou na zdokonaľovanie vzdelávania dospelých. Ďalším 

prínosom je aktuálna a dynamická príprava ďalších andragógov dôsledne zvládajúcich teóriu a prax 

práce s dospelými pri ich ďalšom vzdelávaní v rozličných smeroch. 

 Ďalším prínosom inauguranta do teórie a praxe andragogiky je príprava nielen študijných 

materiálov pre štúdium budúcich odborníkov v oblasti andragogiky, ale aj zodpovedné riadenie 

Katedry andragogiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, príprava 

doktorandov a kvalitná reprezentácia školy v domácich podmienkach i v zahraničí. Uvedené prínosy 

dokazujú, že doc. PhDr. Július Matulčík, CSc. je významná osobnosť v andragogike so schopnosťou 

nielen odbor rozvíjať, ale aktuálne rozvíjať spoluprácu s ďalšími kolegami v odbore.  

Vysokoškolský učiteľ je nielen pedagóg a vedec, ale aj človek, čo doc. PhDr. Július Matulčík, 

CSc. dokazuje vlastnou činnosťou, správaním,  komunikáciou, prístupnosťou i objektívnosťou 

v riadení katedry. Typickým rysom inauguranta je priamy a otvorený vzťah k ľuďom okolo seba, 

schopnosť dynamickej analýzy problému i sústredenosť na aktuálne otázky života spojeného 

s výchovou a vzdelávaním dospelých. Aj z týchto dôvodov má doc. PhDr. Július Matulčík, CSc. viac 



prác venovaných vzdelávateľovi dospelých, lektorovi. V tomto zameraní poskytuje vhodné podnety 

pre činnosť vzdelávateľa dospelých ako napr. Vzdelávanie a kariéra (Bratislava: 2009), Základy 

lektorského umenia (Bratislava: 1997), Manažment ďalšieho vzdelávania (Bratislava: 2003) a ďalšie, 

ktoré spracoval ako spoluautor s ďalšími odborníkmi v tomto odbore (R. Čornaničová, V. Prusáková, 

M. Matulčíková a iné). Aj z týchto dôvodov pôsobil ako člen pracovnej skupiny Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky pre prípravu zákona o ďalšom vzdelávaní a získal Cenu Akadémie vzdelávania 

v kategórii publikačná činnosť v oblasti vzdelávania dospelých. 

 Na základe dosiahnutých výsledkov v oblasti výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej, 

publikačnej  i organizačnej činnosti v andragogike navrhujem doc. PhDr. Júliusa Matulčíka, CSc. 

vymenovať  za univerzitného profesora vo vednom odbore 1.1.4 pedagogika. 

 

V Trnave dňa 21. mája 2015 

 

        prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. 
            oponent 


