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„You only have to know one thing - You Can Learn Anything“ (Khan Academy) 
 
Již 15 let hledám nové cesty ve vzdělávání v oblasti interpretace místního dědictví. Úspěšně jsem řídila vzdělávací 
projekty (např. mezinárodní projekt Transfer inovací, 7 partnerů, rozpočet 262 000 Euro) i týmy lidí. Vytvořila 
jsem se svými kolegy vzdělávací materiály, hry i expozice, které inspirovaly stovky dětí a učitelů (mimo jiné 
rozsáhlý vzdělávací program pro Národní muzeum ČR, Příběh planety Země). 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 

Koordinátorka projektů, metodička, vedoucí pobočky, Centre for Modern Education              01/2008 – ? 
(od roku 2011 zkrácený úvazek souběžně s mateřskou dovolenou) 

• Koordinátorka příprav inovativní školy Heuréka v Brně (www.zsheureka.cz) 
• Koordinátorka vývoje aplikace s rozšířenou realitou pro Muzeum města Brna  
• Koordinátorka příprav panelů a části expozice projektu Centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem 
• Metodička elearningu a koordinátorka projektu Heureka aneb podpora badatelsky orientovaného 

vzdělávání na ZŠ - ve spolupráci s Národním Muzeem ČR a Pedagogickou fakultou UK 
• Koordinátorka mezinárodních projektů (vzdělávací projekt Krajina za školou – Transfer of Innovation, 

Grundtvig Partnership), příprava a realizace seminářů a studijních návštěv 
• Tvorba a metodická oponentura vzdělávacích materiálů (multimediální hry, elearningové kurzy, 

metodiky, interpretační záměry a další) 
• Koordinátorka projektu „Příběhy planety Země“  - ve spolupráci s Národním Muzeem ČR 
• Spolupráce na vytváření nových projektů, řízení týmu projektových pracovníků, vedení pobočky 

v Brně, podíl na PR organizace, fundraising, marketing 
 
Summer Education Assistant, Bristol ZOO Gardens                                                     06/2008 – 09/2008 
• Příprava a realizace vzdělávací kampaně „Frogs and friends“  
 
Teaching Assistant, project coordinator, Warwickshire County Council – ECOS  

(Education for Children Out of school)                                                                      09/2007 – 12/2007                       
• Koordinátorka projektu "My Warwickshire" – příprava vzdělávacích 

materiálů a realizace skupinových aktivit pro děti se speciálními potřebami  
 
Koordinátorka projektů, lektorka, Sdružení TEREZA                                                  04/2002 – 06/2007 
• Lektorka výukových programů pro školní kolektivy, seminářů pro pedagogy, příprava 

seminářů pro studenty VŠ zaměřených na environmentální výchovu 
• Autorka vzdělávacích materiálů (pracovní listy k projektu Ekoškola, Krajina za školou, Klíč 

k určování obojživelníků) 
• Koordinátorka projektů Krajina za školou, Úspory energie na školách, (Ne)namoč se!, 

Nebojme se odpadů  
• Spolupráce při přípravě akcí pro veřejnost (Den Země, mezinárodní Globe games), 

koordinátorka dobrovolníků (International Globe Annual Conference),  
• Spolupráce s PR oddělením, ekonomickým oddělením, fundraising 

DALŠÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 

Externí školitelka a hodnotitelka projektů, Česká národní agentura Mládež v akci, OP VK                  od 2007                     
 
Mapování cyklostezky – Greenway Krakov – Morava – Vídeň, Nadace Partnerství                               2007 
Lektorka Angličtiny, Jazyková škola LAMEA                                                                               2007 
 
Dobrovolnické zkušenosti: 

• „Challenge Europe“  – „Advokátka Klimatu“ (British Council) 
• Organizátorka zážitkových kurzů (Instruktoři Brno, Hnutí GO!) 
• Dobrovolnický týden v Centre for Alternative Technologies, Velká Británie         2008 
• Warwickshire Wild Life Trust, Mencap Keynsham, Bristol festival of Nature              2007 – 2008 
• Účast na workcampu – ekovesnice Wulkow, Německo               2004

       
 



VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE 

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 2001 - 2007
• Magisterské studium  
• Obor: Ochrana životního prostředí 
 
1. České gymnázium v Karlových Varech 1994 - 2001 
• Maturitní zkouška (Český jazyk, Anglický jazyk, Biologie, Chemie) 
 
Zahraniční stáže: 
• Odborné vzdělávání ve Finsku, projekt HAIR (Finsko, 3 dny, 2013) 
• Study visit “COOL – Cooperative open learning as a teaching concept”  (Rakousko, 1 týden, 2013) 
• Stáž „Living Education“ (Warwickshire ECOS, Velká Británie, 24 týdnů, 2008) 
• Study visit „Environmental Education in Estonia“ (Estonsko, 1 týden, 2008) 
• Oudoor as a Tool of Social Developement (Olde Vechte, Holandsko, 2 týdny, 2008) 
• Study visit „Academia“ (Herts Carrier Service, Velká Británie, 1 týden, 2007) 
 
Hlavní kurzy, semináře a konference: 
• Eduspace festival (Open school space, Brno) a Perpetuum (Scio, Praha) 2016 
• Respektovat a být respektován (Pavel a Tatjána Kopřivovi, 30 hodin,                              

akreditace č. 27622/2012-25-201-558, 2015) 
• Prostředky a formy interpretace a hodnocení interpretace (SIMID – Sdružení pro interpretaci 

místního dědictví České republiky, 1 den, 2015) 
• Innovative learning forum (Iuventa, Slovenská republika, 3 dny, 2013) 
• Letní škola badatelsky orientované výuky biologie (Masarykova univerzita v rámci IPN Podpora 

technických a přírodovědných oborů, 3 dny, 2012) 
• Formela Teoprax - teorie a praxe neformálního vzdělávání (ČNA Mládež v akci, 3 dny, 2011) 
• Kritické myšlení a globální témata (NaZemi – společnost pro fair trade, 64 hodin, 2010 – 2011) 
• Rational and Emotive Behaviour Therapy (Warwickshire County Council, 

Velká Británie, 2 dny, 2008) 
• Team Teaching (Team Teach UK, Velká Británie, 1 den, 2007) 
• Typologie osobnosti (Kritické myšlení, 2 dny, 2007) 
• Seznamovací akce pro 1. ročníky středních škol (Velký Vůz, 33 hodin, akreditace 

MŠMT č. 33655/2004-25-602, 2006) 
• Roční vzdělávací cyklus INSTRUKTORSKÝ KURZ (Instruktoři Brno, 2005 – 2006) 
• Školení auditorů projektu Ekoškola (Sdružení TEREZA, 6 hodin, 2006) 
• Školení školitelů (Sdružení TEREZA, 6 dní, akreditace MŠMT č. 16022/2005-25-101, 2006) 
• První pomoc (Červený kříž, 3 dny, 2006) 
• Lektorské dovednosti (Sdružení TEREZA, 15 hodin, 2005) 
• Aquatic plants (Univerzita Karlova, 3 dny, 2004) 
• Lesní seminář (Lesy ČR, 4 dny, 2003)  
• Ekologické výukové programy (Lipka, 18 hodin, 2002 - akreditace MŠMT č. 520/2002, 2003) 

CIZÍ JAZYKY 

Angličtina      výborná (certifikát Cambridge ESOL) 
Němčina   mírně pokročilá 
Ruština              začátečník 
Rumunština  začátečník 

OSTATNÍ DOVEDNOSTI 

• Řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič  
• Pokročilá znalost práce na PC, znalost online marketingových nástrojů (Mailchimp) 

ZÁJMY 

• Turistika, lyžování, cyklistika, jízda na koni a jiné outdoorové sporty, nezávislé cestování  
• Moderní deskové hry  
• Příroda, krajina a její proměny, ekologická výchova, zážitková pedagogika  

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH 

•  Interpret Europe – European Association for Heritage Interpretation 
•  SIMID ČR - Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR 

 


