
Mgr. Ivana Zolcerová, PhD., Pezinok

Univerzita Komenského v Bratislave 

Filozofická fakulta 

Gondova ulica 2 

811 02  Bratislava 1 

Pezinok, 6. 12. 2022 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania na obsadenie pracovného miesta: Odborný asistent 

Na základe vyhláseného výberového konania vyhlasovateľa Filozofická fakulta UK, Bratislava, na miesto 

vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta 

žiadam o zaradenie do tohto výberového konania. 

Prílohou sú všetky predpísané dokumenty podľa vyhlásených podmienok 

tohto výberového konania. 

................................................ 

      podpis uchádzačky 

Prílohy: 

1. Overené kópie dokladov o vzdelávaní

2. Štruktúrovaný životopis

3. Zoznam publikovaných vedeckých prác a ohlasov na tieto práce

4. Prehlaď pedagogickej praxe

5. Zoznam riešených výskumných grantov

6. Vyplnený dotazník záväzkov

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov



Curriculum Vitae 

Mgr. Ivana Zolcerová, PhD. 

Rodné priezvisko: 
Adresa: Pezinok
Telefón: 
E-mail: 

Vzdelanie 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
9/2013 – 11/ 2017  Interné doktorandské štúdium: Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných 

literatúr 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
9/ 2011 – 6/ 2013  Magisterské štúdium: Učiteľstvo akademických predmetov- nemecký jazyk a  
literatúra a filozofia 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
9/2008 – 6/2011 Bakalárske štúdium: Učiteľstvo akademických predmetov- nemecký jazyk a  
literatúra a filozofia 

Zahraničné pobyty 

7/2017 – 8/ 2017 
7/2016 – 8/2016 
7/ 2015 – 9/2015 

Štipendium DAAD, Program Vladimíra Admoniho: výskumný 
pobyt na Humboltovej univerzite (Berlín) a na Európskej 
univerzite Viadrina (Frankfurt nad Odrou) 

2/2016 – 6/2016 Štipendium Ernsta Macha: výskumný pobyt na univerzite vo 
Viedni 

8/2014 GIP- Germanistische Institutspartnerschaft – výskumný pobyt 
na Humboltovej univerzite (Berlín) 

10/2010 – 2/2011 Vysokoškolský výmenný pobyt Erazmus na univerzite v 
Regensburgu 

Kurzy a školenia 

Filozofická fakulta UK 
9/ 2022 – súčasnosť Kurz Ako inovatívne učiť na VŠ 

Neowis/ Leaf Academy 
4/ 2020 – 5/ 2021 Webináre Sprievodca myslením – zamerané na rozvíjanie rôznych druhov 
uvažovania (hľadanie nových myšlienok, analýza nápadov, sumarizácia nových vedomostí a ich 

mailto:iva.zolcerova@gmail.com


začlenenie do predchádzajúcich vedomostí a iné) 
Goetheho inštitút, Berlin 
11/ 2019 Kurz Metodicko-didaktické vzdelávanie, nemčina ako cudzí jazyk 

Zoeli, Prievidza 
2018 Kurzy Kouč – akreditovaný kurz, Nenásilná komunikácia, Efektívna 
komunikácia a prezentačné schopnosti,  

Goetheho inštitút, Bratislava 
2/2016-5/2016 Kurz Ako učiť nemčinu?  Modul 4 Úlohy, cvičenia a interakcie 
9/2016-12/2016 Kurz Ako učiť nemčinu?  Modul 6 Kurikulum a plánovanie vyučovania 

– kurzy zamerané na rozvíjanie učiteľských kompetencii pri predmete nemčina
ako cudzí jazyk 

1. Štátna jazyková škola, Bratislava
9/2013-6/2014 Prípravný kurz na špeciálnu jazykovú skúšku, odbor prekladateľský: nemecký 

jazyk – kurz ukončený špeciálnou štátnou skúškou z nemeckého jazyka 

Pracovné skúsenosti 

Katedra jazykov, FiF UK, Bratislava 
2/ 2018 - súčasnosť Odborná asistentka 

Katedra jazykov, FiF UK, Bratislava 
9/ 2017 – 12/2017 Lektor 

Spojená škola Novohradská – Gymnázium Jura Hronca a ZŠ Košická, Bratislava 
9/2014-11/2015 Učiteľka nemeckého jazyka na čiastočný úväzok  

Jazyková škola ABC English, Bratislava 
9/2013-6/2014 Lektorka nemeckého jazyka pre skupiny detí na prvom stupni základnej školy 

DeutschAkademie, Bratislava 
7/2012-12/2012 Lektorka kurzov nemeckého jazyka pre verejnosť, výučba skupinových 
intenzívnych kurzov aj individuálnych hodín 

Múzeum moderného umenia Danubiana, Bratislava 
9/2011-12/2012 Všestranná výpomoc pri chode galérie - podávanie informácii návštevníkom, 
predaj lístkov, obsluha v kaviarni 

Znalosti 

Jazykové znalosti 
Nemecký jazyk – prekladateľ 
Anglický jazyk – B2 

Pezinok, 4.12.2022 



Príloha č. 4 k VP č. 9/2022 FiF UK 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM A ZVEREJNENÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Meno a priezvisko: 
Bydlisko: 
Dátum narodenia: 

Ivana Zolcerová 
Pezinok
1988 

(ďalej len „uchádzač/ka“) 

Ako uchádzač/ka vo výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa, pracovného 
miesta výskumného pracovníka, funkčného miesta profesora, funkčného miesta docenta alebo funkcie 
vedúceho katedry, v zmysle § 5 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov týmto udeľujem súhlas Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej 
fakulte, so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu údajov poskytnutých v prihláške a jej prílohách do 
výberového konania a na účely tohto výberového konania. 

4. 12. 2022 Podpis:1  .......................................................................  

Ako uchádzač/ka vo výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa, funkčného 
miesta profesora alebo funkčného miesta docenta v zmysle § 77 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udeľujem súhlas Univerzite 
Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte, so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu údajov
špecifikovaných v § 76 ods. 10 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v nasledujúcom rozsahu:
a) meno a priezvisko,
b) rodné priezvisko,
c) akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti,
d) rok narodenia,
e) údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste a absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
f) údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti,
g) údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní,
h) údaje o publikačnej činnosti,
i) ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu,
j) počet školených doktorandov a z toho počet doktorandov s riadne skončených štúdiom.

4. 12. 2022 Podpis:2  .......................................................................  

1  Súhlas poskytujú uchádzači a uchádzačky vo všetkých výberových konaniach. 
2  Súhlas poskytujú uchádzači a uchádzačky vo výberových konaniach na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa, funkčného 
miesta profesor a funkčného miesta docent. 
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Mgr. Ivana Zolcerová, PhD. 

Príloha č. 4: Publikačná činnosť a zoznam ohlasov 

1. Wortschatzerwerb im Unterricht Wie kann man anders und dabei effektiv mit dem
neuen Wortschatz arbeiten?

Kategória EPC AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách

Vyd. údaje CASALC review. - Roč. 11, č. 1 (2021), s. 122-131 
ISSN ISSN (print) 1804-9435 ISSN (online) 2694-9288 

2. Zentraleuropa digital
Kategória EPC I2 Iný výstup publikačnej činnosti ako časť publikácie 

alebo zborníka 
Vyd. údaje DaF-Unterricht als positive Erfahrung für Lernende und 

Lehrende [elektronický dokument] : Roč. 29, č. 56/57. - : 
1. vyd. Zagreb : Kroatischer Deutschlehrer Verband, 2021.
- S. 81-81 [online] ((KDV Info : Praxisorientierte
Zeitschrift der kroatischen Deutschlehrer, ISSN 2975-4305
; ))

3. Komunikácia poetky Kathariny Kochovej a básnika Franza Wörthera so svojím
prešporským mecénom Karlom Weissom Schrattenthalom Ivana Zolcerová

Kategória EPC AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

Súbežný názov Communication between the female poet Katharina Koch and the poet 
Franz Wörther and their Pressburg patron Karl Weiss Schrattenthal 

Vyd. údaje Studia bibliographica Posoniensia 2020. - : 1. vyd. ISBN 978-80-89303-
80-9. - Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2020. - S. 141-149

ISSN ISSN 1337-0723

4. Deutsch für Archivare und Archäologen ; Niveau A2 Ausgewählte Themen
Kategória EPC BCI Skriptá a učebné texty 
Vyd. údaje Bratislava : Stimul , 2020 
Vydanie 1. vyd.
Rozsah 118 s. [3,14 AH] [online]
ISBN 978-80-8127-317-9

5. Prvky projektového vyučovania na predmete odborná nemčina 3
Kategória EPC AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 
Vyd. údaje Lingua academica [elektronický dokument] : (Zborník príspevkov učiteľov 
Katedry jazykov Filozofickej  fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a hostí) : Roč. 6. - 
: 1. vyd. ISBN 978-80-8127-246-2. - Bratislava : Stimul, 2019. - S. 45-55 [online] 
Recenzovanie Recenzované [rec.] Homolová, Eva [rec.] Šimková, Svatava [rec.]  

Ohlas [o3] 2020 - Šulovská, D. : Success or failure? Online student presentations during 
lockdown of 2020. - In: Lingua viva, roč. 16, č. 31, 2020 ; s. 19 

6. Paratexty ako pracovný nástroj Karl Weiß Schrattenthal a jeho vydavateľská činnosť
Vykazovacie obdobie CREPČ 2019 
Kategória EPC AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:384091&fromLocationLink=false&theme=EPC
https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:384091&fromLocationLink=false&theme=EPC
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zborníkoch, monografiách 
Vyd. údaje Studia bibliographica Posoniensia 2019. - : 1. vyd. ISBN 

978-80-89303-75-5. - Bratislava : Univerzitná knižnica v
Bratislave, 2019. - S. 125-137

ISSN ISSN 1337-0723

7. Das Regionale im Zentrum (des Interesses) die Rezeption von Johanna Ambrosius in
Wien

Kategória EPC AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
Vyd. údaje Kulturelle Zirkulation im Habsburgerreich : der Kommunikationsraum 

Wien. - : 1. vyd. ISBN 978-3-7069-1033-0. - Viedeň : Praesens Verlag, 
2019. - S. 184-208 

8. Možnosti využitia lokálnych historických prameňov vo vyučovaní odbornej nemčiny
pre humanitné odbory

Kategória EPC AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
Vyd. údaje Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe 7 [elektronický 

dokument] : medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou CercleS a 
doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. dekana FSV UCM v Trnave 14. - 15. jún 
2018. - : 1. vyd. ISBN 978-80-8105-932-2. - Trnava : Fakulta sociálnych 
vied, 2018. - S. 24-33 [CD-ROM] 

9. Reflexia dobových kritík nemeckojazyčnej "ženskej" literatúry v Prešporku na
prelome 19. a 20. storočia

Kategória EPC AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 

Súbežný názov Reflection of period criticism of German-language "women´s" writing 
in Pressburg at the end of the 19th and beginning of the 20th century 

Vyd. údaje Studia bibliographica Posoniensia 2017. - Bratislava : Univerzitná 
knižnica, 2017. - ISBN 978-80-89303-56-4. - S. 94-103 

Najnovšie citácie (5) [o3] 2018 - Bydžovská, I. - In: Acta Musei Nationalis Pragae - 
Historia litterarum, roč. 63, č. 3-4, 2018 ; s. 213 

10. Johanna Ambrosius oder wie wird eine Dichterin „gemacht“? Genese des Erfolges
einer Dichterin aus der  gesellschaftlichen Schicht aus dem letzten Drittel des 19.
Jahrhunderts

Kategória EPC ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 
Súbežný názov Johanna Ambrosius or how is a poet created? The evolution of the success 

of a poet a lower social sphere in the last third of the 19th century 
Vyd. údaje Slowakische Zeitschrift für Germanistik. - Roč. 8, č. 1 (2016), s. 62-80 
ISSN ISSN 1338-0796 

11. „Poetka z ľudu“ Johanna Ambrosius a jej mediálny obraz.
Kategória EPC AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 
Vyd. údaje Filologické štúdie 2, Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2016. S. 177-186 
ISBN ISBN 978-3-943906-31-8.  

12. Karl Weiß Schrattenthal – prešporský vydavateľ a literárny kritik na prelome 19. a 20.
storočia

Kategória EPC AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

Vyd. údaje Studia bibliographica Posoniensia 2016. - Bratislava : Univerzitná 
knižnica, 2016. S. 45-53.  



3 

ISBN ISBN 978-80-89303-52-6 

Najnovšie citácie (5) 

2022 - Motyková, K. - In: Sever na konci jayzka : transtextová analýza nemeckojazyčnej 
bratislavskej tlače 1920-1938 . - Bratislava : Univerzita Komenského, 2022 ; S. 202 

13. (Vor-) Bilder des Alltages. Inhaltliche und formale Analyse der ersten für Frauen
bestimmten oberungarischen Periodika des ausgehenden 19. Jhs.

Kategória EPC ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 
Súbežný názov The patterns of everyday life 
Vyd. údaje Slowakische Zeitschrift für Germanistik Roč. 7, č. 1 (2015), s. 106-116 
ISSN ISSN 1338-0796 

14. Karl Weiss Schrattenhal a ženský literárny svet
Kategória EPC AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
Vyd. údaje Filologické štúdie 1 Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2015. S. 241-249 
ISBN ISBN 978-3-943906-21-9 

V tlači (rok 2022) 
15. Produkcia zvukových nahrávok a podcastov ako nástroj rozvoja komunikačných

zručností v cudzom jazyku, In: CASALC Review, Roč.12, č.1 (2022).
16. Prešporský vydavateľ K. Weiß−Schrattenthal a jeho spojenie s literárnym svetom vo

Viedni, In: Studia Bibliographica Posoniensia 2022, Bratislava : Univerzitná knižnica, 
2022, s. 36-45. ISBN 978−80−89303−92−2 

17. Globálne vzdelávanie a jeho integrácia do jazykovej výučby v terciálnom vzdelávaní
(v spoluautorstve), In: Philologia XXXII/2, Bratislava: Univerzita Komenského v
Bratislave, 2022, s.93-104. ISSN 1339-2026.

http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:307618&theme=EPC
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:307618&theme=EPC
http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:314256&theme=EPC


Mgr. Ivana Zolcerová, PhD. 

Príloha č. 5: Prehľad pedagogickej praxe 2018-2022 

• Odborná nemčina 1-4 (pre všetky nefilologické študijné programy FiF UK)

• Nemčina 1-4 (pre archivárov- začiatočníkov do roku 2022 a archeológov- 

začiatočníkov)

• Nemčina - jazyk prameňov pre archivárov a historikov 1-4 (pre študentov archívnictva

do LS 2022)

• Nemčina pre pokročilých 1 (pre študijný program Archívnictvo, muzeológia a

digitalizácia historického dedičstva od ZS 2022)

• Nemčina pre začiatočníkov 3 (pre študijný program Archívnictvo, muzeológia a

digitalizácia historického dedičstva od ZS 2022)

• Nemecký jazyk a reálie 2-5 (pre študijný program Stredoeurópske štúdiá)

• Konverzácia v nemeckom jazyku (pre študijný program Stredoeurópske štúdiá)

• Nemecký jazyk, všeobecná jazyková úroveň A 1.1 (od ZS 2022)

• Zabudnutí literáti habsburskej monarchie (predmet vedený spolu s p. doc. Mgr. J.

Tancerom, PhD. realizovaný v LS 2022)

• Ženám na stope. Diskurzy o ženách v literatúre a periodickej tlači okolo roku 1900

(predmet vedený spolu s p. doc. Mgr. J. Tancerom, PhD., realizovaný v LS 2021)



Mgr. Ivana Zolcerová, PhD. 

Príloha č. 6: Prehľad riešených výskumných grantov 

- Praxisorientierte Erweiterung der Curricula im Fach Deutsche Philologie

(Rozšírenie študijných programov v odbore nemeckej filológie), Erazmus+

Strategické partnerstvá

o spoluriešiteľka



Príloha č. 5 k VP č. 9/2022 FiF UK 

DOTAZNÍK ZÁVÄZKOV 

Meno a priezvisko: Ivana Zolcerová 

Katedra: Katedra jazykov 
Pracovné zaradenie: odborný asistent 
Dátum výberového konania: Vyberte dátum 
Obdobie splnenia záväzkov: štyri kalendárne roky od obsadenia miesta 

Záväzky 

A. Kvalifikačný postup v uvedenom období

– splnenie kritérií na získanie vedecko-pedagogického
titulu docent 

do irelevantné 

– poznámka V nasledujúcom období budem pracovať na 
splnení viacerých stanovených požiadavkach pre kvalifikačný postup  

B. Publikačná činnosť v uvedenom období1 

– počet monografií jedna 
– počet vysokoškolských učebníc jedna 
– počet vedeckých článkov v indexovaných časopisoch jedna alebo dve 
– počet iných publikačných výstupov štyri alebo päť 

– poznámka Vpíšte text 

C. Grantová činnosť v uvedenom období2

– počet podaných projektov APVV jeden 
– počet podaných projektov VEGA dva 

– počet podaných medzinárodných projektov jeden 
– poznámka Vpíšte text 

D. Prezentačná činnosť v uvedenom období

– počet aktívnych účastí na zahraničných konferenciách tri alebo štyri 
– počet aktívnych účastí na domácich konferenciách tri alebo štyri 
– počet iných aktivít3 jedna alebo dve 
– poznámka Vpíšte text 

Dátum: 4. 12. 2022 Podpis: ......................................................................  

1 Vrátane publikácií v spoluautorstve. 
2 Ako zodpovedný riešiteľ alebo spoluriešiteľ.  
3 Napríklad prednášky na akademických pracoviskách, organizácia výstav a iných podujatí a pod. 
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