Blanka Frydrychová Klímová, roz. Klímová, PhDr.,
M.A., Ph.D.
1969, Hořice
2003 - PhDr., anglický jazyk, Univerzita Karlova,
Praha, ČR; 2002 - Ph.D., anglický jazyk, Univerzita
Karlova, Praha, ČR; 1993 M.A., historie,
Středoevropská univerzita, Budapešť, Maďarsko;
1993 - anglický jazyk (rozšiřující studium), Vysoká
škola Pedagogická v Hradci Králové, ČR; 1992 –
Mgr., ruský jazyk a dějepis, Vysoká škola
Pedagogická v Hradci Králové, ČR
1998 – certifikovaná metodička ESP Britské rady,
Praha, ČR; 1998 - Cert. in Teaching Business English,
LCCI, Londýn, Anglie
Od roku 1991 do roku 1992 působila jako externí
učitelka na Střední zdravotní škole v Hradci Králové –
výuka anglického jazyka a dějepisu. Od roku 1993 do
roku 1994 zaměstnaná na Prvním soukromém
jazykovém gymnáziu v Hradci Králové jako učitelka
anglického jazyka. Od roku 1994 působí jako odborná
asistentka anglického jazyka na Katedře aplikované
lingvistiky (KAL) Fakulty informatiky a management
(FIM) Univerzity Hradec Králové (UHK).
Katedra aplikované lingvistiky FIM UHK. Vyučuje
předměty v bakalářském studijním oboru Management
cestovního ruchu v prezenčních i kombinovaných
formách studia: Cvičení v anglickém jazyce, Kapitoly
z kultury a literatury zemí AJ, Reálie anglicky
hovořících zemí a Obchodní angličtinu, ve všech
studijních oborech pak vyučuje předmět Akademické
psaní. Do studijního programu Ekonomika a
management (B 6208), studijní obor Management
cestovního ruchu na FIM UHK zavedla následující
předměty: Akademické psaní (AWT) – cvičení;
Obchodní angličtina I (OBAJ I) a Obchodní angličtina
II (OBAJ II). Od letního semestru 2012/2013 působí
také na KLIŠ PF UKF, kde vyučuje předmět
Multimédia vo výučbě cudzích jazykov (od 4.3.2013
do 23.11.2013).
Výzkum a publikační činnost je zaměřena na
didaktiku anglického jazyka, zejména jazyka psaného;
didaktiku ESP a využívání informačních technologií
ve výuce cizím jazykům. V pedagogické činnosti se
specializuje na výuku Akademického psaní, Cvičení
v anglickém jazyce, Kapitoly z kultury a literatury
zemí AJ, Reálie anglicky hovořících zemí a na
Obchodní angličtinu, zejména pro studenty oboru
Management
cestovního
ruchu.
Vyučuje
v prezenčních i kombinovaných formách studia na
Fakultě informatiky a managementu (FIM). Po řadu
let již vede závěrečné bakalářské a diplomové práce
studentů FIM. Vypracovává také oponentské posudky
na tento druh závěrečných prací. Od roku 1998 je
členkou zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky
z anglického jazyka pro obor Management cestovního
ruchu. Je garantem pro rozvoj jazykových kompetencí
pro obor Management cestovního ruchu. Vede
pravidelné metodické semináře pro učitele ZŠ a SŠ na
Školském
zařízení
pro
další
vzdělávání
pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje.

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul
Dátum a miesto narodenia
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický
rast

Ďalšie vzdelávanie
Priebeh zamestnaní

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

Odborné alebo umelecké zameranie
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Aktivně vystupuje na domácích a zahraničních
konferencích, sympoziích a seminářích s výstupy na
Web of Science a ve Scopusu (17). V roce 2008
zorganizovala a vedla jedno ze sympozií v rámci
mezinárodní konference IATEFL v Exetru v Anglii
s názvem
Symposium
on
good
language
learners:motivation and beyond. Dne 23.5.2013 měla
zvanou přednášku na FF UKF v Nitře na mezinárodní
vědecké
konferenci
Aplikovaná
lingvistika:
lingvistický intervenční program s názvem Looking at
second language writing teaching from the
perspective of teacher intervention into students’
cultural, social and cognitive processes. Zasedá ve
vědeckých výborech konferencí. Je členkou redakční
rady zahraničního časopisu ESP World – Online
Journal for Teachers. Vypracovává řadu recenzních
posudků na vědecké a odborné projekty, články v
odborných domácích a zahraničních časopisech, ve
vědeckých sbornících a je také editorkou několika
sborníků z vědeckých konferencí. Působí jako
korektorka anglických textů pro časopis Czech Journal
of Tourism vydávaný MU Brno. Je členkou Klubu
moderních
filologů,
soudní
tlumočnicí
a
překladatelkou.
Vedecká monografia: 1
[AAB]
FRYDRYCHOVÁ
KLÍMOVÁ,
B.
(2012).Teaching formal written English. UHK:
Gaudeamus, 126s. ISBN 978–80–7435–168-6 (4 AH
a 2 normostrany)

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

Skriptá a učebné texty: 4
[BCI] FRYDRYCHOVÁ KLÍMOVÁ, B. &
GOLKOVÁ, D. (2009). An introduction into the
culture and history of Great Britain. UHK:
Gaudeamus, 141s.
ISBN 978–80–7041–983–0.
Podíl: 58%, (3 AH)
[BCI] FRYDRYCHOVÁ KLÍMOVÁ, B. (2006). A
guide to dissertations written in English. UHK:
Gaudeamus, 103s. ISBN 80–7041–032–9 (4 AH a 7
normostran)
[BCI] KLÍMOVÁ, B. (2001). Executive financial
manager. UHK: Gaudeamus, 79s. ISBN 80–7041–
865–6 (3 AH a 12 normostran)
[BCI] KLÍMOVÁ, B. (1997). Aspects of British
cultural history, an overview. UHK: Gaudeamus, 88s.
ISBN 80–7041–901–6 (3 AH)
Publikácie v zahraničných vedeckých časopisech: 7
Publikácie v domácich vedeckých časopisech: 2
Odborné práce v zahraničných časopisoch: 5
Odborné práce v domácich časopisoch: 3
Vedecké práce v zahraničných publikáciách: 39
Vedecké práce v domácich publikáciách: 9
Odborné práce v domácich publikáciách: 8
Ediční práce: 4
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Různé: 2
Citácie v publikáciách evidovaných v databázach ISI
WOK a Scopus: 18
Citácie v domácich publikáciách evidovaných
mimo databáz ISI WOK a Scopus: 5
Citácie v zahraničných publikáciách evidovaných
mimo databáz ISI WOK a Scopus: 8
Ďalšie ohlasy: 1
Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a
managementu, Katedra aplikované lingvistiky,
Rokitanského 62, Hradec Králové 3, 500 03, ČR

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu

Kontaktná adresa
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