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Meno a priezvisko, rodné priezvisko tituly Dagmar Weberová, rod. Weberová 

PhDr.,  PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1968, Kaplice, Česká republika 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 18. december 2007 - vykonanie rigoróznej skúšky 

v študijnom odbore 2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo v študijnom programe anglický jazyk 

a kultúra, obhajoba rigoróznej práce na tému Selected 

Idiomatic Expressions in Some Specific Areas of 

Business English na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave, udelenie akademického 

titulu „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“) 
 

6. október 2005 - obhajoba doktorandskej dizertačnej 

práce na tému Zefektívnenie opravovania jazykových 

chýb v ústnom prejave žiakov na hodinách nemeckého 

jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského, udelenie vedecko-akademickej hodnosti 

„philosophiae doctor“ (PhD.) vo vednom odbore 75-

02-9 teória vyučovania cudzích jazykov 
 

1990 – 1995  - Univerzita Komenského v Bratislave, 

Filozofická fakulta, 

študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 

predmetov: anglický jazyk – nemecký jazyk, 

dosiahnutý akademický titul: magister 
 

Ďalšie vzdelávanie september 1999 – jún 2000 -  stáž na 

Polizeiführungsakademie Münster v Spolkovej 

republike Nemecko so zameraním na oblasť 

zahraničných vzťahov 
 

október 1994 – január 1995 -  študijný pobyt na 

Viedenskej univerzite v Rakúsku 
 

august 1993 - DAAD-štipendium: letný kurz na 

Eberhard-Karls-Universirät v Tübingene v Spolkovej 

republike Nemecko 
 

marec – júl 1992 -  študijný pobyt v rámci programu 

TEMPUS na Rijksuniversiteit Groningen 

v Holandskom kráľovstve 
 

Priebeh zamestnaní Od 1. 8. 2000 -  Univerzita Komenského v Bratislave, 

Fakulta managementu, odborný asistent na Katedre 

ekonómie a financií 
 

Od 1. 3. 1998 do 31. 5. 1999 - Akadémia Policajného 

zboru, Oddelenie vedy a zahraničných stykov – 

ministerský radca – zodpovedná za bi- a multilaterálnu 

zahraničnú spoluprácu 
 

1. 9. 1995 – 31. 8. 1997 - Gymnázium F. G. Llorcu na 

Hronskej ul. č. 3 v Bratislave – výchovno-vzdelávací 

pracovník 
 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Katedra ekonómie a financií, oddelenie anglického 

jazyka 

Predmety: Anglický jazyk pre manažérov I, II, III a IV 

– semináre, Manažérske zručnosti v anglicky 

hovoriacom prostredí I a II – semináre 
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Odborné alebo umelecké zameranie Lingvistika – anglický jazyk so zameraním na 

lexikológiu a obchodnú angličtinu, komunikácia 

v projektovom manažmente, interkultúrna 

komunikácia a manažérske zručnosti  
 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) a začlenenia 

podľa smernice č. 13/2008-R o bibliografickej 

registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, 

umeleckej činnosti a ohlasov (AAB ap.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá  

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

Weberová, Dagmar : Proces efektívnej komunikácie 

v projektovom manažmente. – 1. vyd. – Zlín :  

VeRBuM, 2013. – 180 s., ISBN 978-80-87500-32-3 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu  [o3] Citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (8) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch (22) 

Počet doktorandov: školených 

                                ukončených  

- 

Kontaktná adresa Katedra ekonómie a financií, Fakulta managementu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10, 

820 05 Bratislava 25, dagmar.weber@fm.uniba.sk 
 


