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Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul  Ivana CIMERMANOVÁ, PaedDr., PhD. 

Dátum a miesto narodenia  1972 v Prešove 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Doktorandské štúdium 

 Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 

Pedagogická fakulta, vedný odbor Technológia 

vzdelávania - 2003 

Rigorózne pokračovanie 

 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta 

humanitných a prírodných vied, študijný odbor: 

učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov  

v špecializácii anglický jazyk a literatúra - 2002 

Magisterské štúdium 

 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Filozofická fakulta, št. Odbor: učiteľstvo 

všeobecno-vzdelávacích predmetov v špecializácii: 

anglický jazyk a literatúra – ruský jazyk  

a literatúra, štátna záverečná skúška - 1995 

Ďalšie vzdelávanie Vzdelávacie kurzy 

 2011 - An Introduction to Corpora in English Language 

Teaching. Heinle, CENGAGE Learning , dištančný kurz 

 2007 – Bringing Technology into the EFL classroom, 

Kolomna, Hornby Summer School Russia (British 

Council) 

 2006 – ICT in ELT: putting the ‘learning’ back into ‘e-

learning’, Manchester, Great Britain (British Council) 

 2001 – On line research in English as Foreign Language, 

dištančný kurz (USIA) 

 1997 – Email and the Internet for EFL Professionals, 

dištančný kurz (USIA) 

Priebeh zamestnaní 2012 – Inštitút anglistiky a amerikanistiky Filozofická 

fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 

odborný asistent 

1996 – Katedra anglického jazyka a literatúry, FHPV 

Prešovskej univerzity v Prešove 

odborný asistent 

1995 – 1996 ZŠ Veľký Šariš - učiteľka  

- vyučovanie predmetov: anglický jazyk, 

nemecký jazyk 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

 2012 –   Inštitút anglistiky a amerikanistiky Filozofická 

fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 

odborný asistent 

1996 – 2012 Katedra anglického jazyka a literatúry, 

FHPV Prešovskej univerzity v Prešove 

odborný asistent 

– vedenie prednášok a seminárov: Didaktika 

vyučovania anglického jazyka, 

Mikrovyučovanie, Základy vedecko-

výskumnej práce, Využívanie autentických 

materiálov, Multimédiá v jazykovom 

vyučovaní 

1995 – 1996 ZŠ Veľký Šariš - učiteľka  

- vyučovanie predmetov: anglický jazyk, 

nemecký jazyk 

Odborné alebo umelecké zameranie Zameranie pedagogickej a výskumnej činnosti, menovanej 

sa  menilo postupne v priamej súvislosti  aj s profiláciou 

katedry a absolventov študijných programov 

realizovaných na pracovisku. 

Publikačná činnosť menovanej patrí do oblasti didaktiky 

cudzieho jazyka, pričom  sa venuje najmä využívaniu 
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technológií v edukačnom procese. V súčasnosti skúma 

najmä vybrané oblasti elearningu (napr. komunikácii, 

interakcii apod.) Ako školiteľka viedla takmer 50 

záverečných prác, ktoré sú z väčšej časti didakticky 

orientované. 

Podieľa sa na realizácii projektov KEGA a VEGA, ktoré 

korešpondujú s  predmetmi jej pedagogického 

a vzdelávacieho záujmu. a nakoľko viaceré aktivity boli 

experimentálneho charakteru spojené s priamou výučbou 

na základných školách, výsledky týchto výskumných 

aktivít sú priamo prenášané do prednášok a seminárov. 

Súčasťou viacerých projektov bolo overovanie výsledkov 

vedeckého bádania v praxi, čo v jej prípade znamenalo 

takmer ročné vyučovanie anglického jazyka v 7. ročníku 

na základnej škole na Bajkalskej ulici a ročné vedenie 

záujmového krúžku žiakov 3. a 4. ročníka na tej istej 

škole, ktorý bol zameraný na výučbu anglického jazyka  

a využívania informačných technológií. Poznatky 

a výsledky týchto aktivít boli využité pri jednotlivých 

výskumných aktivitách, avšak sú neoceniteľným zdrojom 

poznatkov a ukážok prác práve pri výučbe Didaktiky 

anglického jazyka a ďalších metodicky orientovaných 

predmetov, ktoré tvoria nosnú časť jej pedagogickej 

činnosti. Prehľad projektov: 

KEGA 006PU-4/2012 Rozvoj čitateľskej kompetencie  

v cudzom jazyku prostredníctvom čitateľských programov 

(spoluriešiteľ) 

KEGA č. 3/7014/09 Implementácia a podpora Koncepcie 

vyučovania cudzích jazykov v základných školách 

prostredníctvom vzdelávania učiteľov AJ na 1.stupni ZŠ 

(spoluriešiteľ) 

KEGA 365-004PU-4/2010 Obsahová transformácia 

študijného programu Anglický jazyk a literatúra 

študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov 

ako nevyhnutná reakcia na Školskú reformu (vedúci 

riešiteľ) 

KEGA 3/102803 Informačno-komunikačné technológie 

vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov 

(spoluriešiteľ) 

VEGA 1/0460/03 Inovácia procesov získania jazykových 

kompetencií formou dištančného vzdelávania, trvanie: 

2003-2005 (spoluriešiteľ) 

Menovaná je aktívnou posudzovateľkou učebníc, 

pracovných zošitov, učebných textov (ďalej len 

„učebnica“) v printovej, digitálnej a inej vhodnej forme 

pre materské školy, základné školy, stredné školy, 

základne umelecké školy, jazykové školy a školské 

zariadenia a je registrovaná v Registri recenzentov, ktorý 

je zostavovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom . 

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 

 [AAB] Cimermanová, I.: Multimédiá v jazykovom 

vyučovaní. 2. rozšírené vydanie.  Prešov : 

Vydavateľstvo PU, 2013, s. 126, ISBN 978-80-555-

0761-3  

[ACB] -  vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách – 1 

 [ACB] Cimermanová I.: Using technologies in 

teaching English . - 1. vyd. - Prešov : Vydavateľstvo 

Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. - 75 s. - ISBN 

978-80-555-0495-7. 
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[BCI] -  skriptá a učebné texty - 2 

 [BCI] Cimermanová I., Straková, Z.: Teaching and 

Learning English Language. FHPV PU: Prešov, 

2005. 139ss. (250 000 znakov + obrazová 

dokumentácia)  ISBN 80-8068-340-9 (podiel 50%)  

 [BCI] Cimermanová I.: Anglický jazyk pre 

začiatočníkov I.: Študijný manuál 1. 

EuroConsulting Prvá Slovenská rozvojová agentúra n. 

o.: Prešov, 2007, 69ss (148 500 + obrazová 

dokumentácia). ISBN 80-969530-6-6 

[ABC] - kapitoly vo vedeckých monografiách vydané 

v zahraničných vydavateľstvách - 2 

[ACD] -  kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané 

v domácich vydavateľstvách - 3 

[ADE] -  vedecké práce v zahraničných nekarentovaných 

časopisoch - 10 

[AEC] -  vedecké práce v zahraničných recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách - 3 

[AED] -  vedecké práce v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch - 17 

[AFC] -  publikované príspevky na zahraničných 

vedeckých konferenciách - 7 

[AFD] -  publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách - 17 

 [BED] - odborné práce v recenzovaných domácich 

zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)  

[BEE] - odborné práce v nerecenzovaných zahraničných 

zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

- 1 

[EDI] – recenzie v časopisoch a zborníkoch  - 3 

[EAJ] – odborné preklady knižné - 1 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu domáce: 33 

zahraničné: 57 

Kontaktná adresa Katedra anglického jazyka a literatúry, Inštitút anglistiky 

a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Prešovská 

univerzita, 17. novembra 1, 081 16 Prešov 

 


