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Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor český jazyk-polský
jazyk. Titul PhDr. získala v roce 1986 na Filozofické fakultě UP v Olomouci, titul Ph. D.
v roce 2000 na Pedagogické fakultě UP obhajobou disertační práce na téma Vybrané kapitoly
ze srovnávací pedagogiky, kulturní osvěty a lingvistiky.
Je řešitelkou několika grantových úkolů (tzv. vnitřní grant UP, MŠMT) orientovaných na
českou, polskou a německou terminologii, přispěla k rozvoji kontaktů s polskými
a slovinskými badateli. O spolupráci se základními a středními školami usilovala v týmové
práci zaměřené na vytvoření počítačového programu Netradiční výuka skladby na základní
škole. Aktivně se účastní domácích i zahraničních konferencí zaměřených na současný český,
popř. polský jazyk. Publikuje ve sbornících bohemistických pracovišť v ČR i v zahraničí. Je
spoluautorkou vysokoškolských učebních pomůcek zaměřených na lexikologii a pravopis.
Uskutečnila několik přednášek pro veřejnost o nových pravopisných změnách a základních
typech stylistických chyb. V posledním období se autorsky podílela na vzniku dvou
slovníkových verzí věnovaných zpracování české a světové literatury pro děti a mládež.
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Vědeckovýzkumná činnost

Projekt MŠMT 2001
Program: Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit
pro rok 2001
Název projektu: Netradiční výuka skladby na základní škole
Řešitelka

Projekt MŠMT 2002
Program: Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit
pro rok 2002
Název projektu: Algoritmizace vyučování české skladby
Řešitelka

Rozvojový projekt MŠMT 2003-2005
Program: Podpora a rozvoj výuky světové literatury pro děti a mládež v pregraduálním i
celoživotním vzdělávání učitelů

Název projektu: Encyklopedie autorů světové literatury pro děti a mládež (CD-ROM)
Spoluřešitelka
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Pobyty v zahraničí
R. 2004 – 14 denní pracovní pobyt na Opolské univerzitě (Polská republika) v rámci
programu CEEPUS
R. 2008 – týdenní pracovní pobyt na Univerzitě M. Bela v Banské Bystrici (Slovensko)

Ostatní
Členka komise pro státní závěrečné zkoušky
Členka komise pro státní rigorózní zkoušky

Vedení diplomových prací (výběr)
Jazykové prostředky v próze K. Poláčka Bylo nás pět
Recepce polské literatury pro děti a mládež v českých zemích
Jazyk a styl reklamy
Běžně mluvený jazyk nejmladší generace v městě Nový Jičín
Jazyková úroveň v časopisech pro náctileté
Mluvené projevy v rozhlase (zaměřeno na regionální stanice)
Současný stav nářečí na Prostějovsku
Frazeologické obraty jako součást vyjadřování žáků na ZŠ
Běžně mluvený jazyk nejmladší generace na Vsetínsku
Učíme slohu jinak
Využití názorných pomůcek ve výuce českého jazyka na 1. st. ZŠ
Využití tvořivých přístupů ve vyučování slohu na 1. st. ZŠ
Vztah školní mládeže k frazeologii
Lexikálně expresívní prostředky v moderní české próze
Lexikální prostředky používané v mluvě vězňů (Mírov)
Problematika jazykové kultury na stránkách časopisu Naše řeč
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