
 

 

Oponentský posudek 

k žádosti docenta PhDr. Julia Matulčíka, CSc. na jeho jmenovací řízení 

 

Docent PhDr. Julius Matulčík, CSc. pracuje na Katedře andragogiky na Filozofické fakultě 

Univerzity Komenského v Bratislavě od roku 1985, vedoucím této katedry je od roku 2003. 

Během svého působení se významně podílel a podílí na profilování katedry, a to jak ve 

vědecko-výzkumné, tak i v pedagogické oblasti. Je spoluautorem současné celoslovenské 

koncepce studijního oboru a studijních programů andragogiky. Dále je úspěšným řešitelem a 

vedoucím realizovaných projektů vědeckých grantů domácích i mezinárodních projektů.   

Odborné zaměření docenta J. Matulčíka v pedagogické oblasti je poměrně široké. Ve 

studijních programech prvního, druhého a třetího stupně vede více než 10 kurzů, které 

většinou koncepčně vypracoval a realizoval. Základní kurzy, které odpovídají i jeho odborné 

profilaci a zaměření vědecko-výzkumné činnosti, jsou předměty týkající se komparativní 

andragogiky, andragogické diagnostiky, andragogické metodologie a andragogickému 

managementu. Je potřeba zvlášť vyzdvihnout, že výuku uvedených předmětů zabezpečil 

prostřednictvím mnohých odborných studií, vědeckých publikací, učebnic a učebních textů.  

Působí rovněž jako školitel kvalifikačních prací (diplomových i doktorandských). Pod jeho 

odborným vedením vyrostli mnozí talentovaní absolventi a doktorandi oboru andragogika.  

Řada jeho diplomantů a doktorandů se úspěšně prosadila nejen v oblasti andragogické praxe, 

ale i jako řídící, vědecko-výzkumní a pedagogičtí pracovníci. Docent J. Matulčík jednoznačně 

prokázal schopnost úspěšně vést studenty v různých oblastech andragogiky.  

Prioritní oblastí vědecko-výzkumné činnosti docenta J. Matulčíka je oblast komparativní 

andragogiky. Svědčí o tom jeho bohatá vědecko-výzkumná a publikační činnost, ale i domácí 

a zahraniční ohlasy. Docent J. Matulčík, jako první na Slovensku, vytvořil koncepci 

komparativní andragogiky.  V této oblasti patří k uznávaným a respektovaným odborníkům 

na Slovensku i v zahraničí. Zakladatel andragogiky prof. Franz Pöggeler ho pokládal za 

jednoho z nejlepších znalců andragogiky a přizval ho ke spolupráci na některých 

mezinárodních projektech, jejichž výsledky byly publikované v renomovaném mezinárodním 

vydavatelství Peter Lang. Podobná byla i spolupráce s jedním z nejvýznamnějších 

představitelů komparativní andragogiky profesorem Univerzity ve Vancouveru J. Kulichem. 

Za nejvýznamnější práci v oblasti komparativní andragogiky lze jednoznačně považovat 

monografii „Teorie výchovy a vzdělávaní dospělých v zahraničí“, ve které docent J. Matulčík 

jako první na Slovensku vymezil předmět, funkce, metody a obsah komparativní andragogiky 

a analyzoval nejvýznamnější teoretické koncepce andragogiky v zahraničí.  

Druhou významnou oblastí vědecko-výzkumné a publikační činnosti docenta J. Matulčíka je 

problematika diagnostiky a hodnocení edukace dospělých – andragogická diagnostika. 

Výsledkem je publikování mnohých odborných studií ve vědeckých časopisech a sbornících, 

je rovněž spoluautorem řady vysokoškolských učebnic. 



Vědecko-výzkumná činnost uchazeče je nejen rozmanitá, ale i bohatá. Svědčí o tom výstup 

z evidence publikační činnosti Ústřední knihovny FiF UK v Bratislavě. Kromě monografie a 

vysokoškolských učebnic je autorem více než 90 vědeckých studií a odborných článků z více 

než 220ti ohlasy na Slovensku a v zahraničí. 

Kromě publikací prezentuje docent J. Matulčík výsledky své vědecko-výzkumné činnosti i na 

vědeckých konferencích na Slovensku i v mezinárodním kontextu. Absolvoval mnoho 

pozvaných přednášek nejen na Slovensku, ale i v České republice, v Německu, v Rakousku a 

v Maďarsku.  

Předložené podklady docenta PhDr. J. Matulčíka, CSc. svědčí o skutečnosti, že jde o 

uznávanou a respektovanou osobnost věd o výchově na Slovensku i v zahraničí, a to se 

specifickým přínosem pro rozvoj andragogiky jako vědního a studijního oboru. 

Na základě předložených materiálů a dosažených výsledků vědecko-výzkumné a pedagogické 

oblasti doporučuji jmenovat docenta PhDr. Julia Matulčíka, CSc. profesorem ve studijním 

oboru 1.1.4 Pedagogika. 

 

 

 

                                                                                     …………………………………. 

V Bratislavě 22. 5. 2015                                              Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. 

                                                                                            Filozofická fakulta UK 

 


