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Ďalšie vzdelávanie

-

Priebeh zamestnaní





1993-1997 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, študijný
odbor: Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy.
1994-1998 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, študijný
odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov:
Psychológia.
Rigorózne: 2000 - UKF v Nitre, študijný odbor: Učiteľstvo
pre 1. stupeň ZŠ. Rigorózna práca na tému: Tvorivý učiteľ –
tvorivý žiak.
Doktorandské štúdium: 2003 - UKF v Nitre, vedný odbor:
75-01-9 pedagogika, Názov kandidátskej dizertačnej práce:
Program rozvoja tvorivosti a jeho využitie v 1. ročníku
základnej školy.

1998 – 2000 učiteľ 1. stupňa ZŠ – OÚ OŠMaTK Nitra
2000 – 2003 interný doktorand, Katedra pedagogiky PF
UKF v Nitre
2003 odborný asistent, Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

V súčasnosti sa zameriava predovšetkým na oblasť
lingvodidaktickej
prípravy
učiteľov
predprimárneho
a primárneho stupňa, oblasť teórie vyučovania, oblasť
tvorivosti, metodiky jej rozvoja a metodické riadenie,
usmerňovanie a hodnotenie pedagogických praxí v študijnom
odbore Predškolská a elementárna pedagogika. V rámci svojej
pedagogickej činnosti realizuje a zabezpečuje prednášky
a semináre v dennom a externom bakalárskom a magisterskom
štúdiu na PF UKF v Nitre. Ide o nasledovné predmety
v príslušných študijných odboroch:
 Teória vyučovania (Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr.),
 Teórie a metodika rozvoja elementárnej gramotnosti
(Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie – Mgr.),
 Metodika rozvoja tvorivosti (Učiteľstvo pre primárne
vzdelávanie – Mgr., Pedagogika (Bc.),
 Teória a didaktika elementárnych reálií (Učiteľstvo pre
primárne vzdelávanie – Mgr.),
 Teórie
a metodika
pregramotnosti
(Predškolská
a elementárna pedagogika – Bc.),
 Teória a metodika hry a záujmovej činnosti (Predškolská
a elementárna pedagogika – Bc.),
 Pedagogika
tvorivosti
(Predškolská
a elementárna
pedagogika – Bc., Učiteľstvo akademických predmetov:
pedagogika v kombinácii – Bc., Pedagogika -Bc.),
 Pedagogika 1. ročníka ZŠ (Predškolská a elementárna
pedagogika – Bc.),

Odborné alebo umelecké zameranie

Publikačná činnosť vychádza z jej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti. Charakter tejto činnosti je vo významnej
miere ovplyvnený absolvovanými študijnými odbormi
(Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a Učiteľstvo
všeobecnovzdelávacích
predmetov
–
psychológia)
a pedagogickou praxou na 1. stupni ZŠ. Jednotlivé publikácie sú
tak orientované na všetky stupne vzdelávania, od predprimárnej
edukácie až po vzdelávanie dospelých.
Pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti
dominujú nasledovné oblasti:

oblasť tvorivosti,

oblasť jazykovej gramotnosti,

oblasť didaktických a metodických aspektov edukácie
detí predškolského a mladšieho školského veku
a oblasť pedagogickej praxe.
Vo všetkých oblastiach je eminentná snaha poskytovať
solídne teoretické východiská, empirické skúmanie orientované
na špecifické oblasti výskumu a následne prezentáciu
metodických materiálov. K uvedeným oblastiam sa viažu aj
najvýznamnejšie výstupy publikačnej činnosti.
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Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie
evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012
Z. z.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
-1
TÓTHOVÁ, M. 2006. Rozvoj tvorivosti na 1. stupni ZŠ. Nitra :
PF UKF, 2006. ISBN 80-8094-033-9.
ACB
Vysokoškolské
učebnice
vydané
v domácich
vydavateľstvách - 1
MÁČAJOVÁ, M. 2011. Jazyková gramotnosť. Teórie a metódy
jej rozvoja. Nitra : PF UKF, 2011. ISBN 978-80-558-0005-9.
BAB
Odborné
knižné
práce
vydané
v domácich
vydavateľstvách - 1
TÓTHOVÁ, M. 2010. Mozog – reč – učenie. Východiská
a podstata mozgovokompatibilného učenia v neurodidaktickom
kontexte. Nitra : UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-794-1.
BCI Skriptá a učebné texty - 1
MÁČAJOVÁ, M. 2012. Pedagogická prax v príprave učiteľov
pre primárne vzdelávanie. Nitra : UKF, 2012, 76 s. ISBN 97880-558-0162-9.
Ďalšia publikačná činnosť:
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané
v zahraničných vydavateľstvách - 1
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich
vydavateľstvách - 2
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných
časopisoch - 6
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 5
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
-6
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 17
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných
vedeckých zborníkoch - 1
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých
konferenciách - 1
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých
konferenciách - 14
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných
časopisoch - 1
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 1
BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných) - 1
BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných
zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) - 2
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch - 3

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu

Citácie v domácich publikáciách evidovaných mimo databáz ISI
WOK a Scopus – 61
Citácie v zahraničných publikáciách evidovaných mimo databáz
ISI WOK a Scopus – 18
Ďalšie ohlasy (Recenzie) – 8

Kontaktná adresa

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
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