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Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

- 17. 6. 2001, magister poľskej filológie, 

učiteľský odbor, Podlaská akadémia 

v Siedlciach, Humanistická fakulta 

- 24. 2. 2009, doktor humanitných vied 

v odbore literárnej vedy, dejín literatúry, 

Varmsko-Mazurská univerzita v Olsztyne, 

Humanistická fakulta 

Ďalšie vzdelávanie - 1. 12. 2001: postgraduálne štúdium v oblasti 

surdopédie, Lubelská katolícka univerzita 

- 10. 5. 2008: kvalifikačný kurz v oblasti 

riadenia vo vzdelávaní, Samosprávne centrum 

poradenstva a zdokonaľovania 

učiteľov, Siedlce 
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v Berlíne, Nemecko  
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Lausanne, Švajčiarsko 

Priebeh zamestnaní  

 

2004-2009: asistent na Katedre dejín poľskej 

literatúry na Inštitúte poľskej filológie 

v Podlaskej akadémii, Humanistická fakulta  (v 

súčasnosti Prírodovedecko-humanistická 

univerzita v Siedlciach, Humanistická fakulta) 

   

2009-2011: odborný asistent na Katedre  

súčasnej poľskej literatúry na Inštitúte poľskej 

filológie v Podlaskej akadémii, Humanistická 

fakulta  (v súčasnosti Prírodovedecko-

humanistická univerzita v Siedlciach, 
Humanistická fakulta) 

 

2011-2013: odborný asistent na Katedre 

literárnej teórie a  antropológie literárneho 

diela na Inštitúte poľskej filológie 

a aplikovanej lingvistiky Prírodovedecko-

humanistickej univerzity, Humanistická fakulta 

 

2013 - súčasnosť: odborný asistent na Katedre 

antropológie literárneho diela a germanistiky 

na Inštitúte neofilológií a interdisciplinárnych 

výskumov Prírodovedecko-humanistickej 

univerzity, Humanistická fakulta 

 

2006-2011: zástupca riaditeľa Inštitútu poľskej 

filológie v Podlaskej akadémii, Humanistická 
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humanistická univerzita v Siedlciach, 

Humanistická fakulta)  
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Humanistická fakulta  (v súčasnosti 

Prírodovedecko-humanistická univerzita 

v Siedlciach,  Inštitút poľskej filológie 

a aplikovanej lingvistiky, Humanistická 

fakulta);  Katedra literárnej teórie a  

antropológie literárneho diela na Inštitúte 

poľskej filológie a aplikovanej lingvistiky  

Prírodovedecko-humanistickej univerzity,  

Humanistická fakulta 

 

Vyučované predmety: 

- Antická tradícia (poľská filológia) 

- Dejiny poľskej literatúry: Dávna literatúra – 

stredovek – renesancia – barok (poľská 

filológia) 

- Dejiny poľskej literatúry: osvietenstvo 

(poľská filológia) 

- Analýza a interpretácia literárneho diela 

(poľská filológia) 

- Publicistické žánre (poľská filológia) 

- Súčasná literatúra: obdobie 1939 – 1956 

(poľská filológia) 

- Súčasná literatúra: obdobie 1956 – 1989 

(poľská filológia)  

- Pomocné vedy dejín literatúry (poľská 

filológia) 

- Teória politického marketingu (politológia) 

- Vedomosti o súčasnej literatúre (poľská 

filológia) 

- Literárne dielo v súčasnom divadle (poľská 

filológia)  

- Polonistické multimédiálne laboratórium 

(poľská filológia) 

- Magisterský seminár (poľská filológia) 

- Ozbrojené sily štátov hraničiacich s Poľskom 

(národná bezpečnosť) 

- Politická bezpečnosť súčasného sveta 

(národná bezpečnosť) 

- Humanistický predmet I: Kultúra Západnej 

Európy (humanizujúci predmet – chémia) 

- Rusko a politicko-militaristické aliancie 

(národná bezpečnosť) 

- Kontextuálne interpretácie poľskej literatúry: 

od stredoveku do osvietenstva (poľská 



filológia) 

 

2013 – súčasnosť: Katedra antropológie 

literárneho diela a germanistiky, Inštitút 

neofilológií a interdisciplinárnych výskumov 

Prírodovedecko-humanistickej univerzity,  

Humanistická fakulta: 

 

Vyučované predmety:  

- Interpretácia literárneho textu (anglická 

filológia) 

- Veľdiela poľskej literatúry v európskom 

kontexte (anglická filológia, ruská filológia, 

germanistika)  

- Porovnávacie interpretácie (anglická 

filológia) 

- Poetika a rétorika v dejinách európskej 

kultúry (ruská filológia, germanistika, anglická 

filológia)  

- Surdologopédia (poľská filológia) 

- Antická a biblická tradícia (ruská filológia, 

germanistika, anglická filológia) 

- Metodologická vedecká dielňa (anglická 

filológia) 

Odborné alebo umelecké zameranie Dejiny európskej literatúry, slovanské 

literatúry (poľská, ruská, slovenská, česká), 

teória literatúry, komparatistický a 

interdisciplinárny výskum 
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