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E-mail: Dominika.Stolinska@gmail.com 

 

Profiling: Didactics of primary schools, pedagogical     
communication 

Department of Primary and Pre-primary Education,      
Faculty of Education, Palacky University in Olomouc,       
CZE 

 

Webpages: COS Pivot  

Net4Society  

RESEARCHGATE  

Academia.edu  

LinkedIn  
Career progress: 

2010 - University teacher - assistant, Palacký University, Faculty of Education, Dept. of 
Primary and Pre-primary Education 

2008 – 2012 Palacký University, Faculty of Education, Doctoral study program: Education 

2007 – 2008 primary school teacher 

2004 – 2008 University in Ostrava, Faculty of Education, Master's study of course Teaching for            
primary school 

 

Scientific research and educational activities: 

● Assistant for Science and Research on the department 
● Editor to Editorial Committee at University 
● Leader editor specialized scientific journal called MAGISTER: primary and         

pre-primary education in research (included into the database Omnicom Media Group) 
● Expert reviewer of articles for international journal called The New Educational           

Review 
● Expert reviewer of articles for international magazine Journal of Information          

Technology and Education 
● Member of scientific organizations Czech Educational Research Association, Czech         

Educational Society, Association of Teaching Profession 

 

 

mailto:Dominika.Stolinska@centrum.cz


Internships: 

2015 – training stay abroad (University of Klagenfurt, Austria) 

2015 - internship (University of Primorska, Koper) 

2014 - training stay abroad (Universidad Camilo Jose Cela, Madrid, Spain) 

2013 - training stay abroad (Dronning Maud Minne, Trondheim, Norway) 

2013 - internship (Uppsala Universitet, Sweden) 

 

Education of foreign students: 

From 2015 - examiner of PhD students for the subject Curriculum and theory of teaching and                
the field of primary education (China, Lithuania) 

From 2013 - consultant for a foreign PhD students (China) 

From 2012 - teaching of foreign students of Master’s degree (Sweden, Greece, Croatia,             
Slovakia, China) 

 

Grant projects: 

(Co-applicant) 

● NORWAY FUNDS - „Promotion of cooperation and sharing of experience in early            
childhood education“ 2015-2016 

● INTERNATIONAL PROJECTS: 

o „The Child´s Vision on the World in the Mirror of Children´s Culture“            
2013-2015 (Hungary) 

o "Social aspects of inclusion in basic education in the content of international            
research“ 

● PROJECTS ACROSS THE CZECH REPUBLIC: 

o "Puberty - part of the sex education system in the Czech and Chinese             
Education" 

o „Diagnostic skills of preschool teachers as a means of intervention school           
attendance delay " 

o "Development and validation of tools for detecting levels of selected social           
skills in preschool children" 

o "Upgrading and support interactivity teaching integrated science education        
and social base" 

o "Development of professional skills of the teaching staff in nursery schools in            
the area of curriculum reform" 

o "Competence development of teachers focusing on equal access for individuals          
in pre-primary and primary education" 

 

Conferences in abroad: (2015) 

● CY-ICER – North Cyprus 
● INTE – Barcelona 
● SGEM - Bulgaria 



● ICLEL – Czech (international conference, aroung the world) 

 

Publication: 

Books 

Provázková Stolinská, Dominika, Berčíková, Alena a Miluše Rašková. An account of the            
changing conceptions of childhood and the role of the educational system in child             
development against the backdrop of changes in Czech society. Maďarsko, 2015. 

Stolinská, Dominika. Interakce mezi učitelem a dítětem jako jedna z oblastí transformace           
české mateřské školy. In Univerzitní mateřská škole a její specifika v oblasti předškolního            
vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3877-1. 

Stolinská, Dominika a Pavlína Nakládalová. Inovativní přístupy ve vzdělávání učitelů          
primární a preprimární školy. Aktualizace náplně studia oboru Učitelství pro 1. stupeň           
základní školy v oblasti komunikativních kompetencí studentů v kontextu současných          
trendů vzdělávací politiky. Olomouc: UP, 2011. ISBN 978-80-244-2794-2. 

Journals 

Provázková Stolinská, Dominika a Miroslav Janu. Partnerství mateřských a základních škol           
jako strategie podpory kvalitního vzdělávání. JIIE, 2015 

Janu, Miroslav a Dominika Provázková Stolinská. Uplatnitelnost návazného kurikula         
mateřských a základních škol. JTIE, 2015.  

Stolinská, Dominika. Evaluation of changes in teacher-pupil interaction at primary school by            
the typological interaction research technique. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary           
Research. Magnanimitas (v tisku). 

Stolinská, Dominika a Pavlína Nakládalová. Možnosti aplikace techniky analýzy vyučování          
do výzkumu specifických oblastí vzdělávání na primární škole. Media4U [online], 1/2012.           
Dostupný z WWW: <http://www.media4u.cz>. ISSN 1214-918.  

Fasnerová, Martina a Dominika Stolinská. Inovativní přístupy v pregraduální přípravě učitelů          
prostřednictvím pedagogických praxí v teorii i výzkumu. ACTA HUMANICA. Žilina: FPV          
ŽU, 2011 (v tisku). 

Stolinská, Dominika. Analýza výzkumů v oblasti vztahu učitele a žáka. Media4U [online],            
2010. Dostupný z WWW: <http://www.media4u.cz>. ISSN 1214-918. 

Stolinská, Dominika. Reflexe proměny interakce učitel-žák na primární škole. Učitelské listy           
[online], 2010. Dostupný z WWW: <http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz>. ISSN 1210-631. 

Stolinská, Dominika. Efektivita interakce učitel – žák na dnešních školách. Media4U           
Magazine [online]. 2009, č. 1 [cit. 2009-07-20], s. 64-69. Dostupný z WWW:            
<http://www.media4u.cz>. ISSN 1214-918. 

Conference proceedings 

Provázková Stolinská, Dominika. Conditions for effective interaction between teacher and          
pupil at Czech primary schools. CY-ICER. North Cyprus, 2015. 

Rašková, Miluše a Dominika Provázková Stolinská. Cognitive and informative level of           
knowledge about puberty of Czech elementary school students. SGEM. Bulharsko, 2015. 
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Provázková Stolinská, Dominika a Miluše Rašková. Reflection of paradigms of          
communication between family and school in the Czech Republic. SGEM. Bulharsko,           
2015. 

Provázková Stolinská, Dominika a Pavlína Částková. Inclusive approach as a field for            
integrating foreign pupil into education at primary school. INTE. Barcelona, 2015. 

Provázková Stolinská, Dominika a Miroslav Janu. Klady a zápory strategie partnerství           
mateřských a základních škol. Trendy ve vzdělávání. Olomouc. 2015. 

Janu, Miroslav a Dominika Provázková Stolinská. Příležitosti k strategickému uplatňování         
partnerství mezi mateřskými a základními školami. Trendy ve vzdělávání. Olomouc. 2015. 

Částková, Pavlína a Dominika Stolinská. Reflexe kvality zpracování metodických listů pro           
technickou výchovu z hlediska edukačních cílů. Trendy ve vzdělávání. Olomouc, 2013.           
ISSN 1805-8949.  

Stolinská, Dominika a Pavlína Částková. Řízená sebereflexe žáka jako součást interakce mezi            
učitelem a žákem. XXII. Celostátní konference ČAPV - Efektivita vzdělávání v proměnách            
společnosti. Olomouc, 2014. ISBN 978-80-86768-90-8. 

Stolinská, Dominika. Národní dějiny - studijní disciplína v procesu inovace. Biológia v škole           
dnes a zajtra. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí ze dne 17. – 18. ledna              
2012 Ružomberok: PdF KU, 2013. ISBN 978-80-561-0022-6. 

Berčíková, Alena a Dominika Stolinská. Možnosti spolupráce rodiny a mateřské školy jako            
prevence odkladů povinné školní docházky. In Sborník příspěvků z výroční konference          
ČAPV. Liberec: TUL. 2013 (v tisku). 

Částková, Pavlína a Dominika Stolinská. Možnosti začleňování žáků-cizinců do vzdělávání          
na primární škole. XXI. Celostátní konference ČAPV - Efektivita vzdělávání v proměnách            
společnosti. Ústí nad Labem, 2013. ISBN 978-80-7414-601-5. 

Berčíková, Alena a Dominika Stolinská. Význam předškolního pedagoga při řešení odkladů           
povinné školní docházky. Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Ústí nad Labem,           
2013. ISBN 978-80-7414-601-5. 

Berčíková, Alena a Dominika Stolinská. The Participation Possibilities of Parties Involved in            
the Child´s Preparation to Enter Compulsory School Attendance Viewed by Kindergarten           
Teachers. Procceding in Virtual Multidisciolinary Congerence. Žilina, 2013. ISBN         
978-80-554-0826-2. 

Nakládalová, Pavlína a Dominika Stolinská. Educational strategy 
of multicultural education at primary school and the possibilities of their monitoring. 
In: Recenzovaný sborník příspěvků z interdisciplinární mezinárodní vědecké konference         
doktorandů a odborných asistentů Quaere. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. ISBN          
978-80-905243-0-9. 

Nakládalová, Pavlína a Dominika Stolinská. Intercultural education – todays question. In:           
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2012,         
Pedagogicko-psychologické aspekty výuky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 20-24.         
ISBN 978-80-905243-2-3. 

Nakládalová, Pavlína a Dominika Stolinská. Interculturally-pedagogical interactions a tool for          
acquiring intercultural competence. In: Sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy        



vědecké konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové:           
Magnanimitas, 2012. s. 2734-2744. ISBN 978-80-905243-3-0. 

Stolinská, Dominika. Kvalitativní interpretace kvantitativního výzkumu interakce učitel-žák        
na ZŠ. In Kvalitativní výzkum a vzdělávání. Olomouc: FF UP, 2011. (v tisku) 

Stolinská, Dominika. Výzkum proměny interakce učitel-žák na primární škole na podkladě           
kurikulární reformy jako možný podklad dílčí inovace pregraduální přípravy učitelů. In           
Pregraduální příprava učitelů v kontextu kurikulární reformy. Olomouc: PdF UP, 2011.          
ISBN 978-80-244-2775-1.  

Stolinská, Dominika. Interakce učitel-žák v proměnách primárního vzdělávání : Poster         
prezentující výstupy disertační práce. In PhD existence. Olomouc: FF UP, 2011. ISBN            
978-80-244-2734-8. 

Stolinská, Dominika. The teacher - an active agent in the process of interaction between the               
teacher and the student - reformed ideas vs. the actual state of affairs in Czech schools.                
Sapere Aude 2011. Hradec Králové, 2011. ISBN 978-80-904877-2-7. 

Stolinská, Dominika. Kvalitativní přístup k interpretaci dat získaných prostřednictvím        
kvantitativního výzkumu v oblasti interakce učitel-žák na primární škole. Smíšený design          
v pedagogickém výzkumu. Brno: PdF MU, 2011. - v tisku. 

Stolinská, Dominika a Pavlína Nakládalová. Monitor of specific of teacher-pupil interaction           
during multiculture education at primary school. Masarykova konference. Brno, 2011 (v           
tisku). 

Nakládalová, Pavlína a Dominika Stolinská. Analysis of teaching process as a means of             
posibility to the detecting intercultural kompetence of primary school teacher. Evropské           
pedagogické fórum : Současná společnost a profese učitele. Hradec Králové:          
Magnanimitas, 2011. ISBN 978-80-904877-6-5.  

Stolinská, Dominika. Vliv vyučovacího stylu učitele na interakci učitel-žák v prostředí české           
školy. In Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání : Sborník z vědecké            
konference s mezinárodní účastí. Ostrava, 2010. ISBN 978-80-7368-771-7. 

Stolinská, Dominika. Vyučovací styl učitele jako determinanta ovlivňující interakci učitel-žák          
v edukačním procesu. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů         
doktorských studijních programů VII.: Sborník ze VII. ročníku mezinárodní studentské          
vědecké konference. Olomouc, 2010. ISBN 978-80-2442593-1. 

Stolinská, Dominika. Kompetence učitele v procesu interakce mezi ním a žákem na primární            
škole. In Klíčové kompetence a jejich reflexe v přípravě učitelů primárního vzdělávání :            
Konference se koná v rámci oslav 20. výročí založení FP TU v Liberci pod záštitou děkana              
fakulty doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc. Liberec, 2010. ISBN 978-80-7372-699-7. 

Stolinská, Dominika. Učitel - aktivní činitel v procesu interakce mezi učitelem a žákem -              
reformní představa vs. reálný stav v české škole. In Integrácia teórie a praxe didaktiky ako              
determinant kvality modernej školy. Košice: Botanická záhrada UPJŠ, 2010. ISBN          
978-80-7097-843-6. 

Stolinská, Dominika. TIVT - stále živá technika měření efektivity interakce učitel-žák na            
primární škole. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských          
studijních programů. Olomouc: PdF UP, 2010. ISBN 978-80-244-2815-4. 



Stolinská, Dominika. Kvalitní vzdělání – kvalitní učitel – kvalitní vzdělávání. In Za kvalitou             
vzdělávání učitele primární a preprimární pedagogiky : Sborník z konference s           
mezinárodní účastí. Olomouc : VOTOBIA Olomouc, 2009. ISBN 978-80-7220-3. 

Stolinská, Dominika. Proměna interakce učitel-žák na primárním stupni ZŠ - myšlenka nebo            
skutečnost? Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí Primární a preprimární          
pedagogika v teorii, praxi a výzkumu. Olomouc. ISBN 978-80-87224-08-3. 

Stolinská, Dominika. Interakce učitel-žák v proměnách primárního vzdělávání. Sborník        
z konference Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Ostrava: PdF OU,         
2009. 

Stolinská, Dominika. Jak může působit vyučovací styl učitele na zájem žáků o učební             
činnosti? In Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání : Sborník referátů          
z odborného semináře „Profesionalizace učitelského vzdělávání“. Ostrava : PdF OU, 2008.          
ISBN 978-80-7368-615-4. 

Methodics guides 

Provázková Stolinská, Dominika a Miroslav Janu. Využitelnost specifických materiálně         
didaktických prostředků ve výchovně vzdělávacím procesu : Metodická doporučení pro          
učitele mateřských a 1. stupeň základních škol. Olomouc, PdF UP. 2015. 

Berčíková, Alena, Eva Šmelová a Stolinská Dominika. Učitel – aktér edukačního procesu            
předškolního vzdělávání (metodická doporučení pro učitele mateřské školy). Olomouc,         
2014.  978-80-244-4033-0. 

Stolinská, Dominika. I cesta může být cíl aneb Naučná stezka. Metodika II. Praha: VÚP,              
2011. 

Study texts 

Stolinská, Dominika. Teoretický exkurz do obecné pedagogiky. Olomouc: Vydavatelství UP,          
2013. ISBN 978-80-86768-72-4. 

Fasnerová, Martina a Dominika Stolinská. Pedagogická praxe pro studenty oboru Učitelství           
pro 1. stupeň základních škol. Olomouc: HANEX, 2012. ISBN 978-80-7409-051-6.  

Stolinská, Dominika. Kompetence žáků a učitelů. Olomouc: Vydavatelství UP, 2012. 

Review 

Stolinská, Dominika (rec.). Částková, Pavlína. Interkulturní vzdělávání učitelů primární školy.          
Brno: Tribun EU, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-87658-09-3. 

Stolinská, Dominika (rec.). Šmelová, E., Petrová, A., Souralová, E.et al. Pre-school education            
in the context of curriculum : Children ́s Readiness for Compulsory School Attendance in              
the Context of Selected EU Countries – Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Poland. In             
Pedagogická orientace, 2014. ISSN 1211-4669. 

Stolinská, Dominika. Pregraduální příprava učitelů primární a preprimární školy v kontextu          
kurikulární reformy. QUO VADIS VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA - teória a prax.          
Trnava: UCM, 2011. Dostupný z WWW:      
<http://ff.ucm.sk/Slovensky/Katedry/pedagogika/prispevky.htm>. ISBN  
978-80-8105-196-8. 
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Stolinská, Dominika. České školství v mezinárodním srovnání : Vybrané ukazatele publikace          
OECD Education at a Glance 2008. Učitelské listy [online]. 2009, [cit. 2009-12-01].            
Dostupný z WWW: <http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz>. ISSN 1210-631. 

Stolinská, Dominika. Kompetence ve vzdělávání. Media4U [online]. 2009, [cit. 2010-01-01].          
Dostupný z WWW: <http://www.media4u.cz>. ISSN 1214-918. 

Stolinská, Dominika. Modularizace a její aplikace v bakalářském studijním oboru Učitelství          
pro MŠ. Učitelské listy [online]. 2009, [cit. 2009-03-17]. Dostupný z WWW:           
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