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Profesijný životopis 

Meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, akademický titul, 

vedecko-pedagogický titul alebo 

umeleckopedagogický titul a 

vedecká hodnosť 

Gabriela Petres Csizmadiová, Mgr., PhD. 

Dátum a miesto narodenia 16. 12. 1981, Galanta 

Vysokoškolské vzdelanie 

a ďalší akademický rast 

2000 – 2005: magisterské štúdium 

učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v aprobácii 

maďarský jazyk a literatúra – katechetika 

UKF v Nitre 

 

2009 – 2012: doktorandské štúdium 

Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry 

UKF v Nitre 

Ďalšie vzdelávanie 2004 – Jazykový kurz (nemecký jazky), Hans Selye 

Universitätzentrum, Komárno 

2006 – Využitie informačných a komunikačných 

technológií v práci učiteľa, Asociácia projektu INFOVEK 

– API, Bratislava 

2007 – Dramatická výchova, dramatické hry, rozvoj 

komunikačných schopností, Pedagogický inštitút 

Univerzity J. Selyeho, Komárno 

2007 – Interaktívna tabuľa – interaktívne metódy, 

COMENIUS – Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho, 

Komárno 

Priebeh zamestnaní 2012 – doteraz: Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej 

vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, 

odborný asistent, zástupca riaditeľa, koordinátor rozvrhu, 

člen edičnej rady na FSŠ 

2013 – doteraz: Nadácia Katedra, redaktorka 

pedagogického časopisu Katedra 

2008 – 2013: Základná škola s materskou školou 

s vyučovacím jazykom maďarským Mostová 

2002 – 2008: Súkromná stredná odborná škola 

s vyučovacím jazykom maďarským v Dolných 

Obdokovciach 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy (UKF FSŠ):  

- Literatúra pre deti a mládež (PEM, Mgr., P/S) 

- Literatúra pre deti a mládež (UAP-MJ, Mgr., P) 

- Metodika vyučovania maďarskej literatúry (PEM, Mgr., 

P/S) 

- Metodika vyučovania  literatúry pre deti a mládež (PEM, 

Mgr., P/S) 

- Metodika vyučovania literatúry v predškolskom veku 

(PEM, Bc., P/S) 
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- Literatúra pre deti predškolského veku (PEM, Bc., P/S) 

- Literatúra pre deti v predškolskom veku (PEM, Bc., P/S) 

- Maďarská literatúra pre deti a mládež (PEM, Mgr., P/S) 

- Praktická štylistika (MSM, Mgr., P/S) 

- Seminár k bakalárskej práci 1 (UAP-MJ, MSM, Bc., S) 

- Seminár k bakalárskej práci 2 (UAP-MJ, Bc., S) 

- Detská literatúra v jazykovo-komunikačnej výchove 

(PEM, Bc., P/S) 

- Dramatizácia a dramatické hry (PEM, Bc., Mgr., S) 

- Interpretácia literárnych diel pre deti a mládež (UAP-

MJ, Bc., S) 

- Úvod do literárnej vedy (UAP-MJ, Bc., S) 

- Teória maďarskej literatúry (PEM, Bc., S) 

- Metodológia interpretácie umeleckého textu (PEM, Bc., 

S) 

- Literatúra a iné umenia (UAP-MJ, Mgr., P/S) 

- Kapitoly z dejín maďarskej literatúry a kultúry 2 (MSM, 

Bc., P/S) 

- Feminizmus v literatúra (UAP-MJ, Mgr., S) 

Odborné alebo umelecké 

zameranie 

- detská a mládežnícka literatúra: žánre súčasnej detskej 

prózy, rozprávkový román, moderná rozprávka 

- metodika vyučovania literatúry: vyučovanie detskej 

a mládežníckej literatúry prostredníctvom tvorivých 

metód, dramatická výchova, tvorivé písanie, rozvoj 

čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 

- autobiografické žánre: teória autobiografie, vyučovanie 

a spracovanie autobiografických textov 

Publikačná činnosť vrátane 

rozsahu (autorské hárky) 

a kategórie evidencie podľa 

vyhlášky č. 456/2012 Z.z.) 

1. monografia 

2. učebnica 

3. skriptá 

1. Monografia  

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách  

PETRES, G.: Személyes (az) irodalom = Literatúra je 

subjektívna. Bratislava: Kalligram, 2014. 330 s. (17,5 AH). 

ISBN 978-80-8101-728-5. 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách  

PETRES, G.: Kontúrkísérletek – a kortárs irodalmi mese 

vázlata = Pokus o kontúry – koncept súčasnej autorskej 

rozprávky. Nitra: UKF, 2021. 100 s. (5,8 AH). ISBN 978-

80-558-1675-3. 

 

 

 

2. Učebnica 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách  

PETRES, G.: Fejezetek a gyermek- és ifjúsági irodalomból 

= Kapitoly z detskej a mládežníckej literatúry. 1. vyd. 

Nitra: UKF, 2015. 256 s. (20,17 AH). ISBN 978-80-558-
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0903-8. 

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách  

PETRES, Gabriela a Anikó TÓTH. Legere: Módszertani 

kézikönyv a modern irodalomtanításhoz = Legere: 

metodická príručka k modernej výučbe literatúry. 1. vyd. 

Nitra: UKF, 2020. 320 s. (13,25 AH). ISBN 978-80-558-

1622-7. 

[PETRES, G. – podiel 50%] 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú 

prácu 

Počet citácií v publikáciách evidovaných v databázach ISI 

WOS a Scopus (4) 

 

Počet citácií v publikáciách evidovaných mimo databáz ISI 

WOS a Scopus (83) 

Kontaktná adresa Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy 

Fakulta stredoeurópskych štúdií 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra 

E-mail: gpetres@ukf.sk 

                                                                                                                                                              

 

Podpis uchádzača:  

Mgr. Gabriela Petres, PhD. 

mailto:gpetres@ukf.sk

