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vzdělání 
• 2009–2011 Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Botanika, prezenční magisterské 

studium, ukončeno státní závěrečnou zkouškou  
• 2009–2011  Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Souběžné doplňující studium 

učitelství biologie, kombinovaná forma celoživotního vzdělávání, ukončeno státní závěrečnou zkouškou 
• 2006–2009  Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Systematická biologie a ekologie, 

prezenční bakalářské studium, ukončeno státní závěrečnou zkouškou 
• 2002–2006  Jiráskovo Gymnázium v Náchodě, ukončeno maturitní zkouškou 
 
jiná vzd ělání 
• Český Červený Kříž, kurz zdravotníka zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky 
• 1995–2002  Základní umělecká škola v Náchodě, obor Koncertní hra na kytaru + hudební nauka  
• 1994–1995  Základní umělecká škola v Náchodě, obor Hra na zobcovou flétnu + hudební nauka 
 
zaměstnání 
2012–doposud Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. 
 
aktivity a zkušenosti 
2011 externí lektor ekologické výchovy, Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. 
2009 Účast na přípravě krajského (HKK) kola ekologické olympiády, organizace ČSOP 
2008–2011  Pedagogická činnost na příměstských letních táborech pro děti předškolního i školního věku Praha 
Žižkov, Junák – svaz skautů a skautek ČR 
2008–2011  Výuka ekologické výchovy zaměřená na problematiku odpadů, Spalovna odpadu Sako Brno 
2008–2010  Výuka ekologické výchovy formou interaktivních programů, Hnutí Duha Olomouc 
2008–2010  Pedagogická činnost na dětských letních táborech pro děti školního věku, Dům dětí a mládeže Náchod 
2007–2011  Účast na přípravě okresního (Náchod) kola soutěže „Zelená stezka – Zlatý list“, ČSOP 
2007 Zpracování a realizace projektu „Naše Máma Země“ (z Programu pro podporu ŽP města Náchod) 
2004–2011  Koordinátor ekologické výchovy pro 4.oddíl Junáka Náchod 
2002–2011 Aktivní činnost ve vedení skautského oddílu v Náchodě, soustavná práce s dětmi školního věku 
zaměřená na všestranný rozvoj osobnosti 
2002–2009 aktivní účast na realizaci managementu ohrožených biotopů Královehradeckého kraje (ČSOP) 
1994–doposud  Aktivní členkou organizace Junák - svaz skautů a skautek ČR   
 
znalosti a dovednosti 
Jazyky Anglický jazyk (aktivní znalost),  Německý jazyk (aktivní znalost) 
PC Uživatelská znalost MS Office a další 
Řidičský průkaz B 
        
zájmy 
příroda, horolezectví, horská turistika, outdoorové sporty (běh, cyklistika, lyžování, ...), zdravý životní styl, zpěv, hra 
na kytaru 
 
 
 


