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Základné údaje: 

Meno a Priezvisko:  Jana DUCHOVIČOVÁ 

Dátum narodenia: 25. 04. 1978, Nitra 

Pracovisko:   Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UKF V Nitre 

Dražovská cesta 4, 94974 Nitra 

E – mail:    jduchovicova@ukf.sk 

Pracovné zaradenie:   docentka na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre 

 

Vzdelanie a kvalifikačný rast 

1996 – 2001   vysokoškolské vzdelanie II.stupňa Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 

predmetov pre 5. – 12. roč. v aprobácii pedagogika – psychológia. (Mgr.) 

2002   rigorózna skúška na PF UKF v študijnom odbore Učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii pedagogika (PaedDr.) 

2001 – 2004  doktorandské štúdium na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre v študijnom 

odbore 75-01-9 Pedagogika (PhD.)  

2008    habilitácia v odbore: 75-01-9 Pedagogika  

 

Zamestnanie 

2005 – 2009   odborná asistentka na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre 

2009 – doteraz   docentka na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre 

 

Hlavné činnosti a zodpovednosť:  

- Garantka študijného programu: Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii v študijnom  odbore 

1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov. 

- Spolugarantka doktorandského študijného programu Pedagogika v odbore pedagogika.  

- Spolugarantka habilitačného a vymenúvacieho konania za profesora v odbore pedagogika. 

- Zabezpečujúci pedagóg v programe pedagogika a vychovávateľstvo v bakalárskom 

a magisterskom stupni štúdia.  

- Školiteľka v doktorandskom štúdiu v študijnom odbore: 1.1.4 pedagogika. 

- Školiteľka v doktorandskom štúdiu v študijnom odbore: 1.1.5 predškolská a elementárna 

pedagogika. 

- Zabezpečované predmety: všeobecná pedagogika, teoretické základy pedagogiky, 

pedagogická metodológia, pedagogika nadaných žiakov, psychodidaktika, diferenciálna 

didaktika, špecifické aspekty edukácie, teória vyučovania, pedagogická diagnostika, 

pedeutológia, práca s odborným textom, kľúčové kompetencie učiteľa, projektovanie vo 

výchove ai. 

- Záverečné práce: 7 dizertačných prác (4/3), 60 bakalárskych prác, 61 diplomových prác 

 

Vedecká činnosť 

 Publikačná činnosť je odrazom aktívnej vedecko-výskumnej práce v kľúčových 

oblastiach: 

mailto:jduchovicova@ukf.sk


- stimulácia a rozvoj intelektového potenciálu nadaných detí v školskom i mimoškolskom 

prostredí a prevencia možnej podvýkonnosti intelektuálne nadpriemerných detí, 

- kompetenčný profil učiteľa, rozvoj psychodidaktických, diagnosticko-hodnotiacich 

a intervenčných kompetencií,  

- pregraduálna príprava učiteľov a pedagogická prax, rozvoj vyučovacích stratégií 

vzťahujúcich sa k stimulácii kritického a tvorivého myslenia žiakov, 

- diverzita v edukačnom procese, inkluzívne vzdelávanie a aspekty vnútornej 

diferenciácie v edukácii, 

- rozvíjanie dielčich kognitívnych funkcií v edukačnom procese. 

 Vedecké výstupy: 

- Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie: 15 

- Skupina A2 Ostatné knižné publikácie: 14 

- Skupina C  Vedecké a odborné práce v časopisoch a zborníkoch  100 

- Výstupy kategórie A – 6 

- Počet citácií: 205 

 Granty:  

- zodpovedný riešiteľ 3 

1. APVV-15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre 

praktickej prípravy. (52 riešiteľov z 3 fakúlt UKF) 

2. APVV SK-CZ-0109-11. – medzinárodný projekt.  Psychodidaktické poňatie 

kurikulárneho a mediačného kontextu edukácie. Partnerská inštitúcia  PF Ústí nad 

Labem. 

3. VEGA 1/0184/11 Diverzita školskej populácie ako objekt pedagogickej vedy 

a východisko inovácií v súčasnej škole.  

- spoluriešiteľ  11 

1. Medzinárodný výskum: 7RP -> 244380 - PRIMAS 1/2010 - 12/2013,  

2. Operačný program – vzdelávanie. Interné zabezpečovanie kvality vzdelávania na 

UKF v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov (ESG) 

3. Rozvojový projekt: Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v kontexte 

reformy regionálneho školstva. 

4. Rozvojový projekt: Inovácia profesijnej praktickej prípravy budúcich učiteľov 

5. VEGA 1/0637/16 Vývoj diagnostického nástroja na hodnotenie úrovne 

fonematického uvedomovania u detí v predškolskom veku. 

6. VEGA 1/0092/03-12: Diferenciácia ako prostriedok zefektívňovania pedagogickej 

činnosti v školských zariadeniach. Čiastková úloha: Diferencované hodnotenie 

žiakov - významný didaktický problém 

7. VEGA 1/3632/06 Cesty k inklúzii  

8. VEGA 1/0098/17 Individuálna koncepcia a stratégia vyučovania v kontexte 

profesijného rozvoja učiteľa.  

9. KEGA č 3/7007/09 Neuropedagogika a neurodidaktika ako nové prístupy 

k vyučovaniu.  

10. KEGA 052UKF-4/2011 Budovanie inkluzívneho prostredia v podmienkach vysokej 

školy.  

11. UGA Možnosti diferencovaného prístupu k nadaným žiakom na II. stupni ZŠ.  

 Konferencie: 

- Aktívne vystúpenie na domácej konferencii 36 

- Aktívne vystúpenie na zahraničnej konferencii: 27 

 

Ocenenia 
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- Pamätná plaketa od dekana Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrica pri príležitosti 

za osobný prínos k rozvoju fakulty a za dlhoročnú aktívnu spoluprácu (11.11.2014 

v Banskej Bystrici). 

- Cena rektora za vedeckú a umeleckú činnosť  za rok 2013  

- Cena rektora za publikačné aktivity vo vydavateľstve UKF a v domácich vydavateľstvách 

a periodikách za rok 2008/2009  

- Cena dekana v kategórii „Cena dekana za projektovú činnosť“ 2014 

 

Zahraničné stáže 

- Česká republika: Karlova univerzita v Prahe, 2003 

- Nemecko: Pädagogische Hochschule Freiburg, 2004 

- Belgicko: Katholieke Hogeschool Leuven, 2008 

- Poľsko: Univerzita Slaski, 2010 

- Nemecko: Pädagogische Hochschule Freiburg i.B,  2012 

- Belgicko: stáž na Katholieke Hogeschool Leuven, 2014 

 

Funkcie, členstvá  

 Funkcie: 

- prodekanka Pedagogickej fakulty UKF v Nitre pre vzdelávanie (od 2010); 

 Členstvo v redakčných radách vedeckých časopisov a v redakčných/edičných radách: 

- Šéfredaktorka vedeckého časopisu Pegas Journal. Slavonic Pedagogical Studies 

Journal (do 2017), aktuálne členka medzinárodnej redakčnej rady EDITOR-IN-CHIEF 

BY HONOR, ISSN 1339-8660 

- Členka redakčnej rady českého recenzovaného neipaktovaného periodika Svet nadání 

ISSN 1805-7217. 

- Členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého zborníku Current Trends in 

Educational Science and Practice. International proceedings of scientific studies. Nitra 

– Ústí nad Labem – Užice. (od roku 2012); 

 Členstvo v odborných komisiách a vedeckých radách: 

- Podpredsedníčka vedeckej rady Štátneho pedagogického ústavu 

- Členka Vedeckej rady PF UKF. 

- Členka odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 1.1.4 

pedagogika (PF UKF V NITRE). 

- Členka odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 1.1.5 

predškolská a elementárna pedagogika (PF UKF V NITRE). 

- Členka odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 1.1.5 

predškolská a elementárna pedagogika (PF UMB v Banskej Bystrici). 

- Členka Rady kvality UKF v Nitre (od 2013). 

- Členka Komisie pre vzdelávanie UKF v Nitre. 

- Členka Univerzitnej grantovej agentúry UKF v Nitre (do r. 2014). 

- Predsedníčka krajskej SOČ pre sekciu pedagogika, psychológia, sociológia (do 2011). 

- Externá členka Akreditačnej rady MŠVVŠ SR. 

 

Doplňujúce informácie: 

- Certifikát na metódu Inštrumentálneho obohatenia R. Feuersteina I.  

- Certifikát na metódu Inštrumentálneho obohatenia R. Feuersteina II.  

- Certifikát na metódu Inštrumentálneho obohatenia R. Feuersteina – základný I 



- Osvedčenie z kurzu legislatíva a odporúčania pre koordinátorov pre študentov so 

špecifickými potrebami (2015) 

- Filozofie pro deti – kurz na využívanie dialogických metód vo výchovno-vzdelávacom 

procese (Hlohovec 2012) 

- Oponentka 12 dizertačných a 3 habilatačných prác 

- Recenzentka 12 monografií, 3 zborníkov vedeckých štúdií, 8 VEGA projektov, 5 KEGA 

projektov 

 

V Nitre dňa 28.3.2018    

 


