
Životopisná a profesijná charakteristika doc. PaedDr. Vlasty Cabanovej, PhD. 

           Osobné  údaje   

                  Narodená:            1963 

    Miesto narodenia:              Ružomberok 

          Občianstvo:            Slovenská republika 

              Bydlisko:            Hlinská 6 / 32, 010 01 Žilina 

          Pracovisko:             Katedra pedagogických štúdií Fakulty humanitných vied ŽU v Žiline 

       Rodinný stav:             Rozvedená, 3 deti. 

Vzdelanie  a odborná príprava 

2008  Pedagogická fakulta UMB v Banskej  Bystrici. Habilitácia v odbore Pedagogika, habilitačná práca na 

tému Multikultúrne aspekty slovenskej školy, habilitačná prednáška na tému Predsudok ako emočne 

zafarbený  problém a  možnosti jeho ovplyvňovania.  

2005   Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Štátna rigorózna skúška v odbore Pedagogika 

a obhajoba práce Využívanie alternatívnych prvkov v základných školách (PaedDr.). 

2002  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium v odbore Pedagogika, 

dizertačná  práca na tému Tvorba obsahu  vzdelávania v regionálnych školách (PhD.). 

1987 Fakulta prírodných a humanitných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, odbor učiteľstvo 

všeobecno-vzdelávacích predmetov: pedagogika - občianska náuka (Mgr.). 

1983   Stredná pedagogická škola v Lučenci, špecializácia: výtvarná výchova.   

 

Zamestnanie a prax. Má 32 rokov pedagogickej praxe, z toho 18 rokov na vysokej škole. V r. 1997-1999 

prednášala na Inštitúte sv. Ondreja v Ružomberku (detašovanom pracovisku Trnavskej Univerzity), v r. 2000- 

2005 prednášala na Pedagogickej a Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. V r. 1998-1999 

prednášala na Fakulte prírodných vied Žilinskej univerzity, neskôr sa stala internou pracovníčkou a tu od r. 2008 

pôsobí ako docentka pedagogiky. V r. 2010-2011 prednášala na Pedagogickej fakulte UP v Olomouci v 

programe učiteľstva Mgr. stupňa, od r. 2009 je členkou komisie pre štátne rigorózne skúšky a obhajobu 

rigoróznych prác pre študijné programy pedagogika, vychovávateľstvo a učiteľstvo pre SŠ a VOŠ na PF UP  

v Olomouci; od r. 2009 je členkou komisie pre štátne doktorské skúšky a pre obhajoby dizertačných prác 

v doktorandskom študijnom programe PdF UP V Olomouci v odbore Pedagogika/Education (česká i anglická 

akreditovaná verzia). Od r. 2010 je školiteľkou v doktorandskom študijnom programe 75 –01 Pedagogika na PdF 

UP  v Olomouci (vedenie 4 /oponovanie  9 PhD. prác). 

 

Členstvo v redakčných radách vedeckých časopisov a vedeckých spoločností. Pôsobí ako šéfredaktorka 

vedeckého časopisu KPŠ FHV ŽU v Žiline: Acta humanica. Pracuje v redakčnej rade časopisu s celoslovenskou 

pôsobnosťou: Pedagogika.sk  pri SAV.  V zahraničí pôsobí v redakčnej rade vedeckého časopisu: e-pedagogium  

a v časopise: Magister na PdF UP Olomouci, je členkou redakčnej rady Biuletinu naukovweho v Zarach a  

redakčnej rady Biuletynu historii wychowania  v Poznani v Poľsku. Je dlhoročnou členkou Slovenskej 

pedagogickej spoločnosti a Slovenskej  jazykovednej spoločnosti. Okrem toho je členkou Medzinárodnej 

asociácie IPDA (International Professional Development Association) so sídlom v Birmingham City University. 

Projektová, publikačná a prednášková činnosť. 

Zodpovedná riešiteľka a spoluriešiteľka vedeckých projektov VEGA (3), KEGA (1) a ESF (8) projektov, autorka 

3 monografií (z toho1 zahraničná), zahraničných štúdií, 5 študijných textov a množstva článkov (55) a recenzií 

(11). Má evidovaných cca 155 citácií a ohlasov najmä na etnopedagogicky orientované práce najmä v Česku, 

Poľsku, Chorvátsku a Rusku. Absolvovala  vedecké  a odborné zahraničné stáže (4), týždenné učiteľské  pobyty 

(5), realizovala viaceré vyžiadané prednášky doma  i v zahraničí. 

Vedecky sa venuje problematike etnopedagogiky a multikulturalizmu. V súčasnosti prednáša dejiny pedagogiky, 

didaktiku a pedagogiku rodiny v študijnom programe sociálna pedagogika, vedie záverečné práce z tejto oblasti.  

 

V Žiline,  25.02. 2015                                                                                             Vlasta Cabanová, v. r. 


