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Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Miroslava MIKLOŠÍKOVÁ, roz. Franzová,  

PhDr., PhD. 

Dátum a miesto narodenia  27. 2. 1959, Brno 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 1982   Dokončeno studium na Filosofické fakultě Univerzity 

Palackého v Olomouci, obor „Výchova 

a vzdělávání dospělých“ 

 1984  PhDr. na Filosofické fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci, obor 75-22-8 „Výchova a vzdělávání 

dospělých“  

2007  PhD. na Pedagogické fakultě Konštantína Filozofa 

v Nitře,  obor 75-56-9 „Technológia vzdelávania“ 

Ďalšie vzdelávanie 1996 Kurz kinezilogie 

1999 Kurz neurolingvistického programování  

Priebeh zamestnaní 1982 – 1984  

Obvodní kulturní středisko Ostrava-Hrabůvka, samostatný 

referent na úseku zájmové činnosti (vzdělávací pořady pro 

děti předškolního a školního věku) 

1987 – 1988  

Severomoravské ředitelství spojů, samostatný referent na 

úseku ekonomického oddělení 

1992 – 1993  

Zaměstnanec soukromé společnosti BWMB, poradenská 

činnost v sociální oblasti 

1994 – 2005  

Poradenské centrum Vysoké školy báňské-Technické 

univerzity Ostrava, poradenská činnost 

1994 – dosud 

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 

odborný asistent, zástupce vedoucího katedry 

 1994 – 2004 Katedra společenských věd 

 2004 – dosud Katedra učitelství odborných      

předmětů 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 
Vyučované předměty 

Katedra společenských věd: 

 Interpersonální komunikace 

 Psychologie I 

 Psychologie II 

 Psychologie práce 

Katedra učitelství odborných předmětů: 

 Pedagogická komunikace 

 Obecná a vývojová psychologie 

 Pedagogická a sociální psychologie 

 Obecná didaktika 

 Teorie a metodika výchovy 

 Pedagogická etika 

 Seminář k závěrečné práci 

Vedení, konzultace, oponentura závěrečných prací v rámci 

vzdělávacího programu „Pedagogické studium pro učitele 

odborných předmětů“ 

Od roku 1999 členka komise pro závěrečné zkoušky 

vzdělávacího programu „Pedagogické studium pro učitele 

odborných předmětů“ 

Vedení, konzultace, oponentura závěrečných prací v rámci 

kurzu „Inženýrská pedagogika“ 

Od roku 1999 členka komise pro závěrečné zkoušky kurzu 

„Inženýrská pedagogika“ 
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Odborné alebo umelecké zameranie Vědecko-výzkumné zájmy zahrnují tyto oblasti:  

Pedagogické kompetence středoškolských 

a vysokoškolských učitelů technických předmětů, zejména 

pak kompetence didaktická. 

Tvořivost a její rozvíjení u středoškolských 

a vysokoškolských učitelů technických předmětů. 

Uplatnění tvořivosti středoškolských a vysokoškolských 

učitelů technických předmětů v rámci didaktické 

kompetence 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) 

a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky 

MŠVV a Š SR č. 456/2012 Z. z.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá  

Vědecká monografie: 1  

MIKLOŠÍKOVÁ, M. Kreativita a učitelství odborných 

předmětů. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická 

univerzita Ostrava, 2009, 183 s. ISBN978-80-248-1952-5. 

Odborná monografie: 1   

MIKLOŠÍKOVÁ, M. Didaktika pro tvůrčí vysokoškolské 

učitele technických předmětů. Žatec: OHŘE MEDIA spol. 

s.r.o. 2013, 95 s. ISBN 978-80-905122-4-5.  

Vysokoškolské učebnice, skripta a učební texty: 2  

ROJÁK, A – MIKLOŠÍKOVÁ, M. – SEKERA, O. 

Učitelství odborných předmětů. Ostrava: Vysoká škola 

báňská-Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 37-53; 99-

116; 149-186. ISBN 80-248-1112-X.  

MIKLOŠÍKOVÁ, M. Psychologie. Studijní opory ke kurzu 

„Inženýrská pedagogika II“. Ostrava: VŠB-TUO, 2010, 163 

s. ISBN 978-80-248-2419-2.  

Vědecké a odborné práce evidované v databázi : 1  

Vědecké práce evidované v domácích vědeckých 

časopisech: 6+2 

Vědecké práce evidované v zahraničních vědeckých 

časopisech: 8 

Odborné práce evidované v domácích a zahraničních 

časopisech 8 

Vědecké práce v domácích publikacích: 16  

Vědecké práce v zahraničních publikacích: 7  

Odborné práce v domácích a zahraničních 

publikacích: 9 

 

Mezinárodní projekty: 1 

Celostátní projekty: 5 

Redakční a sestavovatelské práce: 1  

Expertízní a posuzovatelská činnost: 2 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu 
  Citace v zahraničních publikacích v databázích ISI 

WOK a Scopus: 2 

  Citace a ohlasy v domácích publikacích: 22 

  Citace a ohlasy v zahraničních publikacích: 36 

Kontaktná adresa Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava,   

Katedra učitelství odborných předmětů, 17. listopadu 

15/2172, CZ 708 33 Ostrava-Poruba  

 


