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ŽIVOTOPIS 
 

Meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, akademický titul, 

vedecko-pedagogický titul alebo 

umelecko-pedagogický titul 

a vedecká hodnosť 

 Zlatica Jursová Zacharová, rod. Zacharová 

Mgr. Mgr. PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1978 v Brezne 

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast  

• 2010 – 2013 – doktorandské štúdium, ukončené úspešnou 

obhajobou dizertačnej práce: Efektívnosť vyučovania 

anglického jazyka v predškolskom veku (Hocus-Lotus) 

• 1999 – 2006 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v 

Bratislave odbor: psychológia 

• 1998 – 2004 Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského 

v Bratislave, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 

predmetov, špecializácia: psychológia – nemecký jazyk 

a literatúra.  

• LS 2002/2003 Program Erasmus – Universität Regensburg, 

Institut für Psychologie, odbor psychológia 

 

Ďalšie vzdelávanie 

 

• 2010 – 2011 Certifikované vzdelávanie Lingvodidaktiky 

v ranom veku, získanie trénerskej kvalifikácie, Universita La 

Sapienza, Roma, DITI, srl. Roma, Taliansko 

• 2016, absolvovanie medzinárodnej Letnej školy ICASSI 

(Individuálna psychoterapia) 

• 2017 – 2019 Globálne vzdelávanie - rozvoj pedagogických 

zamestnancov vysokých škôl, Živica 

• 2019 absolvovanie Letnej školy adleriánskej psychoterapie 

„Párové poradenstvo“ 

• 2019 absolvovanie kurzu: Mabel Multijazyková batéria testov 

čítania, písania a ich prediktorov 

• 2021 absolvovanie Letnej školy adleriánskej psychoterapie 

„Líderstvo v každom z nás“ 

 

Priebeh zamestnaní 

(pracovisko/predmety) 

• 2000 – 2004 – technická asistentka, Ústav výskumy vývinu 

dieťaťa, PdF UK (20 % úväzok) 

• 2004 – Centrum psychologických služieb – Galanta, poradenská 

psychologička 

• 2004 – 2005 – tlmočník z taliančiny v prípadoch medzištátnych 

adopcií (práca na živnosť) 

• 2004 - 2005 – lektorka nemeckého jazyka, (práca na živnosť) 

• 2006 – 2013 – samostatný štátny radca – psychologička, 

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže 

• 2007 – 2011 – štatutárna zástupkyňa občianskeho druženia 

Materské centrum Budatko 

• 2013 – 2017 – vedecko-výskumný pracovník, pracovná náplň: 

veda, technika, výskum a vývoj; Ústav psychologických 

a logopedických štúdií, PdF UK 

• 2009 – až dodnes konateľ s.r.o. Havava zameranej na 

vzdelávanie a tréning učiteľov v oblasti Didaktiky raného 
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cudzojazyčného vzdelávania detí 

• 2018 – až dodnes – odborná asistentka, Katedra psychológie 

a patopsychológie, PdF UK 

  

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Všetky vyučovacie predmety boli realizované na PdF UK 2013-2021, 

pravidelne v zimnom a letnom semestri: 

• Všeobecný učiteľský základ – Biodromálna psychológia, 

Psychológia pre učiteľov, Kognitívna psychológia 

• Predškolská a elementárna pedagogika – Vývinová psychológia, 

Psychologická propedeutika 

• Logopédia – Pedagogická a školská psychológia  

• Liečebná pedagogika - Školská psychológia, Krízová 

intervencia  

• Učiteľstvo psychológie v kombinácii – Krízová intervencia v 

škole 

• Učiteľstvo anglického jazyka – Vývinové osobitosti mladšieho 

školského veku, Pedagogická a školská psychológia 

• Kariérové poradenstvo pre ľudí s postihnutím – Poradenská 

psychológia 

 

Odborné alebo umelecké 

zameranie 

 

Vývinová psycholingvistika, lingvodidaktika, vývinová psychológia, 

kognitívna psychológia, neurodidaktika, tréning učiteľov, pedagogická 

psychológia 

Publikačná činnosť vrátane 

rozsahu (autorské hárky) 

a kategórie evidencie podľa 

vyhlášky č. 456/2012 Z.z. 

1. monografia 

2. učebnica 

3. skriptá 

 1) monografie: 

 AAA Sokolová, L., Lemešová, M., Jursová Zacharová, Z. (2019). 

Becoming a teacher professional motivation, personality 

characteristics and professional vision of pre-service teachers at 

the transition into practice. Roma: D.I.T.I. (6,67 AH, Jursová 

Zacharová 20 % = 1,33 AH)   

      

AAB Zlatica Jursová Zacharová, Miroslava Lemešová, Jozef Miškolci, 

Katarína Cabanová, Ľubica Horváthová, Lenka Sokolová. (2019). 

Postoje, inklúzia a predsudky v slovenských školách. Bratislava: 

UK. (10,61 HA, Jursová Zacharová 50 % = 5,305HA) 

 

AAB Belešová, M., Szentesiová, L., Jursová Zacharová, Z. 2018. 

Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia, 

Bratislava: UK. (6,53 AH Jursová Zacharová 22 % = 1,43 AH) 

 

AAB Kostrub a kol. (2018). Vychovávanie a starostlivosť o deti do troch 

rokov veku tvorba výchovného programu. Bratislava: UK. (23,43 

AH, Jursová Zacharová 7  % = 1,64 AH 

 

AAB Sokolová, L., Lemešová, M., Jursová Zacharová, Z.  (2014). 

Psychologická príprava budúcich učiteľov a učiteliek inovatívne 

prístupy. Bratislava: UK. (9,05 AH, Jursová Zacharová 33% = 

2,98 AH) 

 

2) Učebnica: 

ABC Jursová Zacharová, Z. (2021) Od narodenia po maturitu – 

časť 1. Od narodenia do školy. Bratislava: UK.  (10,84 AH, 100 

%). 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú 

prácu 

Štatistika ohlasov (63): 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných 

indexoch (11) 

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch 

(2) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 
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indexoch (15) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch (34) 

[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (1) 

 

Počet doktorandov: školených 

                                  ukončených 

(neplatí pre habilitačné 

konanie) 

 

Kontaktná adresa  Pracovisko: 

Katedra psychológie a patopsychológie 

Pedagogická fakulta UK v Bratislave 

Račianska 59 

813 34 Bratislava 

Mail: zacharova @fedu.uniba.sk 

Bytom:  

Starorímska 4, 851 01 Bratislava, t.č. 0903 373 945 
 

 

 

 

V Bratislave dňa 02.07.2021 
 


