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1) Filozofická fakulta UK v Bratislave:
1987– 1992, štúdium ruského jazyka a
literatúry, slovenského jazyka a literatúry
Ďalšie ukončené vzdelanie:
2) rigorózne konanie – FiF UK
v Bratislave
–rigorózna skúška v roku 2001
v študijnom odbore slovenský jazyk a
literatúra
3) doktorandské štúdium – FiF UK
v Bratislave (1997 – 2005)
–obhajoba dizertačnej práce v roku 2006
v odbore teória a dejiny slovenskej
literatúry

Ďalšie vzdelávanie

1992 –1993: študijný pobyt
v rámci odboru: ruská a ukrajinská
literatúra so špecializáciou „strieborný vek
ruskej poézie“ v Ústave svetovej literatúry
SAV v Bratislave
1992 –1997: postgraduálne štúdium
(externou formou)
na FiFUK v Bratislave

Priebeh zamestnaní

1994 –1997: asistentka
na Katedre slovenskej literatúry a
literárnej vedy FiFUK v Bratislave
1997 – doteraz: odborná asistentka
na Katedre slovenskej literatúry a
literárnej vedy FiFUK v Bratislave
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1992 – doteraz: Katedra slovenskej
literatúry a literárnej vedy FiFUK v
Bratislave
Semináre z predmetov (povinných):
– Historická poetika
– Teória literatúry
– Základy teórie literatúry
– Teória a interpretácia literárneho textu
– Teória literatúry 1
– Teória literatúry 2
– Historická poetika 3
– Literárna veda 1
– Literárma veda 2
Prednáška z predmetu (voliteľného):
– Dá sa hovoriť o „ženskej poézii“ na
Slovensku?
Semináre z predmetov (povinne
voliteľných):
– Textový seminár teoretickometodologický
– Metodológia literárnej vedy
– Slovenská poézia žien 20. storočia
– Slovenská poézia druhej polovice 20.
storočia

Odborné alebo umelecké zameranie

Slovenská poézia druhej polovice 20.
storočia (Trnavská skupina –konkretisti,
Rúfus, Válek, Kováč, Mokoš, Osamelí
bežci, Buzássy a i.),
slovenská poézia prvej polovice 20.
storočia (Novomeský, Smrek, neznáme
poetky, ktoré vtedy publikovali iba v
periodikách a nevydali knihu),
interpretácia literárneho textu,
praktické využitie teórie obraznosti
i naratológie v čítaní a skúmaní poézie,
a výberovo aj prózy.
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- Bratislava : STIMUL, 2013. - 96 s.
Lit. 91 zázn.
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