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profesorem v rámci vědního oboru pedagogika 

 

Docenta Júlia Matulčíka znám od osmdesátých let minulého století, kdy působil na 

Katedře vysokoškolské pedagogiky a výchovy a vzdělávání dospělých, od roku 1992 pak na 

Katedře andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.    

Jeho vědecká profilace je tematicky výrazně edukologická, oscilující mezi 

pedagogikou, metodologií edukologických věd a komparativní andragogikou. Od počátku své 

vědecké kariéry až do současnosti se jako vedoucí projektu nebo řešitel podílel na čtyřech 

mezinárodních a osmi národních badatelských projektech, převážně orientovaných na 

metodologické a komparatistické problémy andragogiky a pedagogiky. Mezi těmito projekty 

považuji za nejvýznamnější projekt VEGA z let 2001 – 2003 řešící teoreticko-metodologické 

základy vědeckého pojmosloví v oblasti školství a sporné termíny a jejich definice 

v pedagogice a andragogice Gruntvig Multilateral Cooperation Project in the „Lifelong 

Learning Programme“ I v dalších třech mezinárodních projektech Gruntvig, řešených 

v nedávné době, doc. Matulčík osvědčil své kompetence v oblasti komparativní edukologie a 

metodologie andragogiky a získal respekt v odborných kruzích zejména české, rakouské a 

německé edukologie a andragogiky jaqko nejvýznamnější expert v této oblasti.  Jeho poslední 

výzkumný projekt „Procesy inštitucionalizácie edukácie dospelých na Slovensku - analýza vízií 

(ideových východísk), cieľového zamerania, vývojových etáp, európskeho kontextu, súčasného 

stavu a trendov inštitucionalizácie edukácie dospelých. svědčil nejenom vědeckou erudici 

uchazeče, ale i jeho organizátorské manažerské kompetence.  

Publikace, zveřejňující výsledky jeho výzkumů, jsou doporučovány jako základní 

studijní literatura ve studiu andragogiky, zejména v doktorských studijních programech. 

Zásluhy doc. Matulčíka pro ustavení speciální disciplíny komparativní andragogika jsou 

nezpochybnitelné jak na Slovensku, tak i na českých vysokých školách.  Dokládají to i jeho 

texty zveřejňované nejen v slovenských a českých, ale i v německých odborných publikacích 

a přednáškové cykly v Rakousku. Jeho systematickou a precizní práci v komparativní 

andragogice oceňoval i jeden z nejvýznamnějších světových andragogů současnosti Franz 

Pöggeler, jehož dílo doc. Matulčík již dlouhodobě uvádí do slovenské i české edukologie. 

 Vědecké působení doc. Matulčíka je velmi konzistentně provázáno s působením 

pedagogickým. Od devadesátých let minulého století se věnoval především disciplínám jako 

je komparativní andragogika, metodologie andragogiky a andragogická diagnostika. Svůj 

pedagogický profil rozšířil později v souladu se svou badatelskou činností i na otázky 

metodologie edukologie a andragogiky. Působí především na Katedře andragogiky, ale 

současně vedl i andragogické přednášky a semináře pro obor pedagogika na Filozofické 

fakultě Komenského univerzity v Bratislavě. Výrazně se podílel na práci týmu, který vytvářel 

akreditační projekt studia andragogiky v bakalářském, magisterském i doktorském stupni. 

Doc. Matulčík řešil zejména problémy obsahu jednotlivých typů studia a kontext andragogiky 

v rámci edukologických věd. Svoje kompetence osvědčil i při vedení a oponování více než 

stovky kvalifikačních závěrečných bakalářských, magisterských a doktorských prací na 

katedrách pedagogiky i andragogiky. 

 Doc. Matulčík působí rovněž jako lektor a člen zkušební komise společného projektu 

České a Slovenské asociace institucí vzdělávání dospělých „Certifikovaný kurs lektorů 

vzdělávání dospělých“ a angažuje se v řadě slovenských a českých pedagogických a 

andragogických institucí. Je respektovanou osobností andragogické obce na Slovensku i v 

Čechách. Je členem International Society for Comparative Adult Education, byl tajemníkem 



Slovenské odborné komise pro obor Andragogika, od roku 1993 byl členem, posléze pak od 

roku 2004 předsedou komise pro státní zkoušky a státní rigorózní zkoušky v oboru 

Andragogika na Filozofické fakultě UK. Byl členem redakční rady časopisu Vzdelávanie 

dospelých, jehož založení v roce 1996 inicioval. Významným jeho organizačním počinem je 

založení řady Acta Andragogica Universita Comeniana, kterou koncipuje jako teoretické 

periodikum a platformu pro teoretickou andragogickou diskusi překračující slovenské hranice. 

 Jako respektovaný odborník na komparativní andragogiku byl doc. Matulčík pozván 

od roku 2001 na šest zahraničních konferencí, na nichž přednášel o specifických problémech 

teorie a praxe vzdělávání dospělých na Slovensku. 

 Vedle nesporných vědeckých a pedagogických kvalit považuji za nutné zmínit i 

osobnostní charakteristiky doc. Matulčíka, zejména pak jeho obětavost, pracovitost a 

skromnost, tedy vlastnosti, které jsou nejlepším předpokladem pro vědeckopedagogickou 

práci na vysoké škole.  

 S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem jednoznačně doporučuji, jmenovat doc. 

PhDr. Júlia Matulčík, CSc., profesorem ve vědním oboru 1.1.4 Pedagogika. 

 

Olomouc, 1. června 2015 
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