
Posudek oponenta 

 

Posudek oponenta pro jmenovací konání za profesa doc. PaedDr. Kataríny Žilkové, Ph.D. ve 

studijním oboru Predškolská a elemantárna pedagogika. 

 

Oponent: prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Katedra primární a preprimární pedagogiky, PdF 

UP v Olomouci, ČR 

 

Posudek je vypracovaný na základě jmenovacího dekretu děkanky prof. PaedDr. Alice 

Vančové, CSc., č. 7607/2018 ze dne 6. 11. 2018, a to v souladu se Zákonem č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o změně a doplnění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 6/2005 Z. z. o 

postupu získávání vědecko-pedagogických titulů docent nebo profesor a zásad Univerzity 

Komenského v Bratislavě. 

Doc. PaedDr. Katarína Žilková, Ph.D. (dále bez titulů) působí na PdF UK v Bratislavě na 

Katedře didaktiky přírodovědných předmětů v primárním vzdělávání. Na základě posouzení 

doložených dokumentů a výstupů z oblasti pedagogické, vědecké, expertní a další odborné 

činnosti lze konstatovat, že K. Žilková je erudovanou vědeckou pracovnicí, která se řadí mezi 

přední odborníky na Slovensku, v České republice, ale i dalších evropských zemích. Je 

významnou vědeckou pracovnicí podílející se na rozvoji preprimární a elementární pedagogiky 

s akcentem na matematické předměty didaktické povahy, a to zejména na didaktiku elementární 

geometrie. Je uznávaným pedagogem v oboru, v němž se uchází o jmenování profesorem. 

Z přehledové tabulky je zřejmé, že uchazečka ve všech hodnocených oblastech plní kritéria, a 

to nad stanovené kvalitativní ukazatele.  

Uchazečka garantuje na PdF UK v Bratislavě Bc. studijní program 1. 1. 5 Predškolská a 

elementárna pedagogika, dále rozšiřující studium Predškolská a elementárna pedagogika. Od 

roku 2018 je spolugarantkou habilitačního a inauguračního řízení. Podílí se na garantování 

studijních programů na KU v Ružomberku. Vedla celkem 33 bakalářských prací, 31 

diplomových prací, 2 rigorózní práce a 3 dizertační práce, které byly úspěšně obhájené. 

Aktuálně K. Žilková vede jednoho doktoranda. Je oponentkou řady kvalifikačních prací. 

Aktivně se podílí na práci v komisích pro státní zkoušky, ale i v dalších odborných komisích. 

Je autorkou řady učebnic, učebních textů a vědeckých monografií pro preprimární a primární 

vzdělávání. V databázích ISI WOK Scopus má devět evidovaných vědeckých prací. Publikuje 

vědecko-výzkumné poznatky, které dává do souvislosti s aktuálními trendy ve vzdělávání. 

Z publikační činnosti je zřejmá tematická konsistence. Činnost K. Žilkové je reflektovaná 

množstvím citačních tuzemských i zahraničních ohlasů od erudovaných odborníků (Španělsko, 

Německo, Turecko, Anglie, Bulharsko, Polsko, Česko atd.). 

Vysoce oceňuji podíl na řešení výzkumných projektů (VEGA, KEGA, APVV, OPVK), kde 

byla uchazečka hlavní řešitelkou nebo spoluřešitelkou.  

Výsledky vlastní vědecké práce prezentovala na řadě zahraničních i tuzemských konferencí. 

Široký záběr je zřejmý i v oblasti expertní a posuzovatelské činnosti. Za dlouholetou práci ve 

výboru Jednoty slovenských matematiků a fyziků získala v roce 2018 čestné uznání.  



K. Žilková je aktivní také v oblasti mezinárodní spolupráce. Absolvovala zahraniční 

přednáškové pobyty v rámci programů Erasmus, Ceepus (ČR: UP Olomouc, MU Brno, UK 

Praha, Polsko: Uniwersytet Pedagogiczny Krakow). 

 

K. Žilkovou považuji za odborníka, který dokáže ve své práci účelně propojit vlastní vědecko-

výzkumné znalosti a praktické zkušenosti do vědecko-pedagogických aktivit a dát je adekvátně 

do kontextu současných tuzemských a mezinárodních trendů rozvoje preprimárního a 

primárního vzdělávání, což dokládá její rozsáhlá a vysoce kvalitní publikační a grantová 

činnost, ale i členství v odborných komisích, v redakčních radách. 

Závěrem 

Na základě posouzení kvantitativních ukazatelů minimálních požadavků pro jmenování 

profesorem mohu konstatovat, že K. Žilková dané ukazatele plní a mnohdy vysoce překračuje. 

K. Žilková prokázala vysokou erudovanost v souvislé a konzistentní pedagogické a vědecko-

výzkumné činnosti, a to na národní i mezinárodní úrovni.     

Doporučuji uskutečnit inaugurační řízení doc. PaedDr. Kataríny Žilkové, Ph.D. 

 

V Olomouci 5. 1. 2019     prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. 

                  PdF UP v Olomouci 

          


