
                                                                                     

 

Posudek vědecké a pedagogické činnosti doc. PaedDr. Zdeny 

Kráľové, PhD. 
 

 

Vědecká, publikační, pedagogická i organizační činnost doc. Zdeny Kráľové zcela odpovídá 

profesnímu standardu akademického pracovníka působícího na vysoké škole. O vyváženosti 

jejích činností svědčí fakt, že doc. Kráľová splňuje parametry a všechny požadavky na 

jmenování profesorem, přičemž v několika případech minimálně stanovená kritéria 

překračuje. Je to zejména v následujících aktivitách: pedagogická praxe na vysoké škole, 

publikace ve vědeckých časopisech, vědecké výstupy kategorie A a ohlasy na publikační 

činnost.  

 

Doc. Kráľová svou pedagogickou dráhu začala jako středoškolská učitelka, brzy však 

vstoupila do akademického prostředí, kde působí devatenáct let, z toho 2 roky na PdF UKF 

v Nitře. Své profesní zkušenosti a odborné kompetence zúročila v garanci studijního 

programu Učitelství akademických předmětů – Anglický jazyk a literatura pro 1. a 2. stupeň 

(FHV ŽU v Žilině), stejně jako při vedení řady bakalářských a magisterských prací (v letech 

2010-2017 se jedná o 28 prací).  

Aktivně působí rovněž jako školitelka v oborovém doktorském studiu, kde si vytváří vlastní 

vědeckou školu, o čemž svědčí tři pod jejím vedením ukončené doktorské práce a v současné 

době tři vedení doktorandi. 

 

Doc. Kráľová patří k popředním slovenským anglistům. Ve své pedagogické a vědecko-

výzkumné činnosti se věnuje lingvistickým disciplínám, a to v první řadě fonetice a fonologii 

anglického jazyka v kontrastivní perspektivě se zřetelem k oborově didaktické aplikaci. 

Dokladem tohoto směřování je již její první monografie Slovensko-anglická zvuková 

interferencia, v níž nabízí pohled na problematiku jazykového kontaktu slovenské a anglické 

zvukové roviny a analýzu typických výslovnostních chyb slovenských mluvčích v angličtině. 

Podrobněji tuto problematiku doc. Kráľová zpracovává i v následující monografii 

Kvalitatívna aproximácia v systéme slovenských a anglických krátkych vokálov. V duchu 

vědecké zvídavosti se v následujících publikacích ponořuje do dalších dílčích aspektů svého 

stěžejního výzkumného tématu a odborné veřejnosti předkládá vysokoškolskou učebnici 

Faktory anglickej fónickej kompetencie, v níž se zaměřuje na klasifikaci různých faktorů 

ovlivňujících osvojení výslovnosti cizího jazyka u nerodilých mluvčích. Poslední monografie 

Foreign Language Anxiety je věnována psycholongvistickým faktorům ovlivňujícím proces 

osvojování cizojazyčné výslovnosti. V současné době patří toto téma k doposud marginálně 

zastoupeným v oborově didaktickém výzkumu. Kromě odborných knih je doc. Kráľová 

autorkou četných vědeckých a odborných prací v domácích i zahraničních vědeckých 

časopisech, z toho 13 statí v časopisech evidovaných v databázi ISI WOK a Scopus, což je 

indikátorem jejich vysoké kvality. O její schopnosti řešit výzkumné problémy v týmu svědčí 

fakt, že většina těchto prací má jednoho či dva spoluautory. Výsledky své vědecké činnosti 



prezentovala na řadě domácích a několika zahraničních vědeckých konferencích, stejně jako 

zvaných přednáškách na různých vysokých školách. 

 

Oborově didaktické zaměření činnosti doc. Kráľové se výrazně projevuje také při řešení 

vědecko-výzkumných a vzdělávacích projektů, a to jak domácích/celostátních (celkem 7, 

z nichž v jednom zastávala pozici vedoucí projektu), tak i mezinárodních (2, v roli člena 

řešitelského kolektivu).  

 

Důkazem uznání vědecké i pedagogické činnosti doc. Kráľové je i členství v redakčních 

radách vědeckých časopisů  doma i v zahraničí (ČR), vědeckých výborů konferencí, bohatá je 

její expertní a posuzovatelská činnost (bakalářské, diplomové, dizertační i habilitační práce). 

Je členkou zkušebních komisí, komisí pro obhajoby dizertačních prací a komisí habilitačních,  

stejně jako oborových a vědeckých rad i různých domácích i zahraničních vědeckých 

a odborných společností. Byla organizátorkou několika vědeckých konferencí a editorkou 

konferenčních sborníků. 

 

Doc. Zdena Kráľová je komplexní osobnost, která v sobě integruje vysokoškolského 

pedagoga, vědce a organizátora a splňuje požadavky na jmenování profesorem v oboru 1.1.10  

Odborová didaktika. 

 

 

V Brně, 5. června 2017     

 

 

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. 

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 

Poříčí 9 

603 00 Brno 

Česká republika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


