
 
Profesijný životopis 

Meno a priezvisko, rodné 
priezvisko, titul  

 
Stanislava Gogová, PhDr., PhD. 
 

Dátum a miesto narodenia 30.10.1975, Topoľčany 
Vysokoškolské vzdelanie  
a ďalší akademický rast 

Od septembra 1994 do mája 2000 
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie 
a prípravu: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej 
klasifikácii: Vysokoškolské – 2 stupeň 
Názov získanej kvalifikácie: Magisterka (Mgr.) v odbore 
„Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov:  história 
a v špecializácii muzeológia; v študijnom odbore 
archeológia“ 
Hlavné predmety / profesijné zručnosti:  

- Archeológia 
- História 
- Muzeológia 
- Pedagogika 

 
Od septembra 2001 do júna 2010  
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie 
a prípravu: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej 
klasifikácii: Vysokoškolské – 3. stupeň 
Názov získanej kvalifikácie: Philosophiae doctor (PhD.) vo 
vednom odbore 71 03-9 archeológia 
Hlavné predmety / profesijné zručnosti:  

- Archeológia 
- Múzejné výstavníctvo 

     -      Prezentácia 
      -       Dejiny filozofie 

 
Od januára 2010 do januára 2011 
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie 
a prípravu: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej 
klasifikácii: Rigorózne  
Názov získanej kvalifikácie: Doktorka filozofie (PhDr.) 
v odbore 2.1.24 Muzeológia 
Hlavné predmety / profesijné zručnosti:  

- Muzeológia 
- Archeológia 
- Prezentácia pamiatok 

 
Ďalšie vzdelávanie 1998 -  študijný pobyt na Ľvovskej štátnej univerzite I. 

Franka v Ľvove na Ukrajine 
 



Priebeh zamestnaní Od septembra 2000 do súčasnosti 
Názov a adresa zamestnávateľa: Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre, Hodžova 1, 949 74 Nitra, Slovenská 
republika 
Pracovné zaradenie: odborná asistentka v študijnom odbore 
muzeológia – vysokoškolská pedagogička na Katedre 
muzeológie FF UKF v Nitre 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

Od septembra 2000 do súčasnosti 
Odborná asistentka na Katedre muzeológie FF UKF v Nitre 
Hlavné činnosti:  

− výskumná a pedagogická činnosť  
− vedenie prednášok a seminárov v bakalárskych a 

magisterských študijných programoch  
− vedenie a oponovanie bakalárskych, magisterských 

a rigoróznych prác  
− spolupráca vo výskumnej a vývojovej činnosti 

pracoviska 
− autorstvo alebo spoluautorstvo na aktívnych 

výstupoch z tejto činnosti v časopisoch a na 
vedeckých a odborných podujatiach a spolupráca 
pri ich organizovaní 

− zástupkyňa vedúceho katedry (od 2013) 
 
Predmety v súčasnosti vyučované na Katedre muzeológie 
FF UKF v Nitre: 

− Úvod do štúdia muzeológie (Bc.) 
− Múzejná legislatíva a MIS (Bc.)    
− Múzeum ako inštitúcia (Bc.)    
− Archeologické muzeálie stredoveku (Bc.) 
− Praveké a stredoveké dejiny Slovenska (Bc.) 
− Múzejná kultúra (Bc.) 
− Základy cestovného ruchu (Mgr.) 
− Služby cestovného ruchu (Mgr.) 
− Regionálna ochrana pamiatok a prírody (Mgr.) 
− Seminár k bakalárskej práci I- II (Bc.) 
− Diplomový seminár I-II.  (Mgr.)  

    
Odborné alebo umelecké 
zameranie 

Odborné zameranie a profilácia: 
− Stredoveká archeológia 
− Múzejná prezentácia 
− Ochrana pamiatok a prírody 
− Múzejná legislatíva 

 
Publikačná činnosť vrátane 
rozsahu (autorské hárky)  
a kategórie evidencie (napr. 
AAB, podľa vyhlášky 
MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z.) 
1. monografia 

Celkovo 41 publikačných jednotiek, z toho:  
1. Monografie: 
AAA: Gogová, Stanislava: Kostolný cintorín v Krásne. 
Tríbečské spoločenstvo vo vrcholnom stredoveku. Hradec 
Králové. Gaudeamus, 2013. 128 s. ISBN 978-80-7435-274-
4 (6AH) 



 
        
Podpis uchádzača  

2. učebnica  
3. skriptá  

 
AAB: Gogová, Stanislava: Archeológia a múzejná 
prezentácia. Nitra 2011. 170 s. ISBN 978-80-8094-850-4. 
(8AH) 
 
CAB: Wiedermann, Egon – Gogová, Stanislava : 
Vladárova dlhá cesta. Nitra 2014. 84 s. ISBN 978-80-558-
0487-3 (3AH) 
 
2. Skriptá a učebné texty: 
BCI:  Gogová, Stanislava: Kultúrne a prírodné dedičstvo. 
Ochrana a legislatíva v minulosti a súčasnosti. Nitra 2014. 
420 s. (162 s. text, 258 s. prílohy) ISBN 978-80-558-0547-
4. CD- ROM  
 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú 
prácu 

Celkom 14 ohlasov na publikačnú činnosť, z toho 12 
domácich a 2 zahraničné  
 

Kontaktná adresa Vajanského 5, 917 00 Trnava, Slovenská republika 


