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Meno a priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul,
vedecko-pedagogický titul alebo umeleckopedagogický titul a vedecká hodnosť
Dátum a miesto narodenia

Mária Lalinská, PaedDr., PhD.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

2013 Univerzita Komenského v Bratislave,
Philosophiae doctor (PhD.)
- v študijnom odbore 1.1.5 predškolská a elementárna
pedagogika

1981, Žilina

2008 Katolícka univerzita v Ružomberku,
Doktor pedagogiky (PaedDr.)
- v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích
predmetov, v špecializácii: matematika
2006 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
Magister (Mgr.)
- v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích
predmetov: matematika – francúzsky jazyk a literatúra
Ďalšie vzdelávanie

august 2007: ďalšie vzdelávanie učiteľov francúzskeho
jazyka v oblasti didaktiky a metodiky vyučovania FJ
ako cudzieho jazyka, frankofónnej belgickej literatúry,
kultúry a súčasného francúzskeho jazyka (Jean-Marc
Defays, Université de Liège, Institut supérieur des
langues vivantes, Belgicko);
november 2007: modulárny systém dištančného
vzdelávania v projektovom manažmente s podporou elearningu a informačných technológií / MS Project č.
11230220391 (Materiálovotechnologická fakulta STU,
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu
a kvality, Trnava);
november 2009: formačné školenie v psychometrike
pre certifikačné jazykové skúšky (Christine Tagliante,
Cellule qualité expertise, Département évaluation et
certifications,
Centre
International
d’Études
Pédagogiques, CIEP Paris – Sèvres, Francúzsko);
2009 – 2013: séria vzdelávacích modulov zameraných na
tvorbu a hodnotenie testov a testových položiek pre
referenčné úrovne A1.1, A1, A2, B1 a B2 podľa SERRJ v
zmysle projektu Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ v oblasti
vyučovania cudzích jazykov v súvislosti s novou koncepciou
vyučovania cudzích jazykov v ZŠ a SŠ (Vincent Folny,
Centre International d’Études Pédagogiques, CIEP Paris –
Sèvres, Francúzsko v kooperácii so Štátnym pedagogickým
ústavom v Bratislave);
február – apríl 2011: jednosemestrálne kurzy «
Educational Measurement » a « Educational Effectiveness »
v rámci výskumného pobytu podporeného štipendiom
Flámskej vlády pod vedením prof. Rianne Janssen – tutor
(Faculty of Psychology and Educational Sciences, Center
for Educational Effectiveness and Evaluation, Katholieke
1 Universiteit Leuven, Belgicko);

október 2015 : formačné školenie a získanie
osvedčenia k hodnoteniu medzinárodne uznávaných
certifikačných skúšok z francúzskeho jazyka DELF a
DALF pre úrovne A1, A2, B1, B2 v zmysle SERRJ pod
vedením Emmanuelle Daill, Attachée de coopération
pour le français en Slovaquie
(Ministerstvo
regionálneho školstva, vysokého školstva a výskumu
Francúzskej republiky);
december 2015: formačný kurz zameraný na
využívanie literatúry a filmových adaptácií literárnych
diel vo vyučovaní francúzskeho jazyka s názvom
« Exploiter la littérature et le cinéma pour
l’enseignement du FLE » (Florence Pellegrini, Institut
français en Slovaquie, Gymnázium Metodova,
Bratislava) ;
apríl-máj 2016: séria vzdelávacích modulov v oblasti
vyučovania francúzskeho jazyka ako cudzieho jazyka a
edukačných workshopov zameraných koherentnú
štruktúru vyučovacej jednotky, úlohu učiteľa FLE,
analýzu
videosekvencií
vyučovacích
hodín
(Emmanuelle Daill, Attachée de coopération pour le
français en Slovaquie, Institut français en Slovaquie).
Priebeh zamestnaní

2014 – súčasnosť
Katedra romanistiky, FF UKF v Nitre: odborná
asistentka
2013 – 2014
Gymnázium Ružomberok: učiteľka francúzskeho jazyka
2007- 2014
Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku:
asistentka
2006 - 2007
Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku:
koordinátorka a projektová manažérka projektu
s názvom Ďalšie a celoživotné vzdelávanie učiteľov
matematiky, fyziky, informatiky, výtvarnej výchovy
a biológie (inovatívny projekt ESF č. 11230220297),
organizácia vzdelávacích modulov, odborných
podujatí, seminárov a konferencií v rámci projektu.

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

Katedra cudzích jazykov, Katedra manažmentu,
Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita
v Ružomberku:
Francúzsky jazyk 1,2
Cudzí jazyk 1, 2, 3, 4 – francúzsky;
Katedra romanistiky FF UKF v Nitre:
Metodika francúzskeho jazyka 1
Metodika francúzskeho jazyka 2
Metodika francúzskeho jazyka 3
Fonetika francúzskeho jazyka /
Fonetika pravopis francúzskeho jazyka
Fonetika a fonológia FJ
Pravopis a výslovnosť
Gramatický seminár
2

Morfologický proseminár
Doplnkový seminár z morfológie
Morfológia
Lexikológia francúzskeho jazyka
Lexika
Frazeologický (pro-)seminár
Frazeológia v tlači
Komunikácia vo francúzskom jazyku 1, 2
Doplnkový seminár – komunikácia vo FJ
Reálie Francúzska
Reálie Francúzska a frankofónnych krajín
Literárna komunikácia
Bakalársky a diplomový seminár
Odborné alebo umelecké zameranie

 psychometrika a využitie probabilistických
a štatistických modelov v oblasti
merania
a hodnotenia cudzojazyčnej kompetencie;
 tvorba testov a testových položiek pre externú časť
maturitnej skúšky vo francúzskom jazyku (B1, B2,
C1);
 metodológia pedagogického výskumu, hodnotenie
výsledkov vzdelávania, hodnotenie profesijných
kompetencií učiteľa;
 využitie
súčasnej
frankofónnej
literatúry
a literárnych textov pri rozvíjaní jazykovej
kompetencie
čítania
s porozumením
vo
francúzskom jazyku;
 vyučovanie francúzskeho jazyka prostredníctvom
tvorivých metód,
aplikovanie umenia do
vyučovania komunikácie vo FJ, realizácia
umelecko-jazykových
tvorivých
dielní
v spolupráci s Nitrianskou galériou (prepojenie
jazyka a výtvarného umenia, dramatizácie,
tvorivého písania a hudby).

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky)
a kategórie evidencie podľa vyhlášky č. 456/2012 Z.z.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

1. MONOGRAFIE
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných
vydavateľstvách:
LALINSKÁ, M.: Meranie čítania s porozumením
v druhom cudzom jazyku / Mária Lalinská; recenzent:
Zdenka Gadušová, Anna Butašová. - 1. vyd. - Praha :
Verbum, 2020. - 129 s. – ISBN 978-80-87800-66-9.
[6,5 AH]
LALINSKÁ, M.: Auteurs maghrébins éclairés par des
mythes / Jacques Lefébvre, Eva Švarbová, Stéphane
Tardy; recenzent: Marie Fenclová, Jana Truhlářová. 1. ed. - Bruxelles : Maison de la Francité ASBL, 2019.
- 366 p. – ISBN 978-2-9600185-1-6. [3,1 AH]
AAB Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách:
BUTAŠOVÁ, A. - LALINSKÁ, M.: Tvorba
a hodnotenie testov pre meranie úrovne B1 a B2 podľa
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Bratislava: Štátny pedagogický ústav v Bratislave,
2014. 292 s. ISBN 978-80-8118-123-8. [7,3 AH]

3

LALINSKÁ, M.: Testovanie žiakov v prvom cudzom
jazyku na výstupe z primárneho stupňa vzdelávania.
Bratislava: Štátny pedagogický ústav v Bratislave,
2017. 165 s. ISBN 978-80-8118-200-6. [8,3 AH]
2. UČEBNICE
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich
vydavateľstvách:
LALINSKÁ, M. a kol.: Trois espaces de littérature en
français : Québec, Maghreb, Belgique. Propositions
pédagogiques. Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre, 2020. 153 s. ISBN 978-80-558-1469-8.
[1,9 AH]
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach
vydané v domácich vydavateľstvách:
LALINSKÁ, M.: Lexikológia / Mária Lalinská;
recenzent: Radka Mudrochová, Jana Levická, 2020.
In: Webové korpusy Aranea : učebnica pre učiteľov
cudzích jazykov, prekladateľov, tlmočníkov, filológov
a študentov filologických odborov. Bratislava : UK,
2020. - ISBN 978-80-223-4663-4, s. 68-96. [1,5 AH]
3. SKRIPTÁ
BCI Skriptá a učebné texty
LALINSKÁ, M.: Využitie grafického kalkulátora
v školskej matematike. Modelovanie matematických
funkcií pomocou IKT. Ružomberok: Pedagogická
fakulta KU v Ružomberku, 2008. 130 s. ISBN 978-808084-389-2. [6,5 AH]
Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu
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školených ukončených
(neplatí pre habilitačné konanie)
Kontaktná adresa

Mária Lalinská
Katedra romanistiky
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