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 Krátké CV 

 

 V roce 1984 absolvovala Univerzitu Karlovu v Praze. Tělesnou výchovu vystudovala na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu (FTVS), němčinu na Filozofické fakultě.  

 V letech 1980 a 1983 absolvovala pětiměsíční studijní pobyty na PH Potsdam, Institut für 

Weiterbildung von ausländischen Deutschlehrern (Brandenburg, NDR). 

 Na FTVS působí od roku 1990 jako odborná asistentka, od roku 1991 je ve funkci vedoucí katedry 

jazyků, která byla založena téhož roku. 

 Během svého působení na fakultě získala řadu zahraničních stipendií; dlouhodobě spolupracuje s 

několika pracovišti na Universität Konstanz (SRN).  

 V roce 2004 obhájila doktorskou disertační práci a získala titul Ph.D. 

 Vdaná, dcera Petra (33 let). 

 

Současná činnost na FTVS UK (krátce) 

 

 Výuka v kurzech německého odborného jazyka pro studenty prezenčního i kombinovaného studia 

TVS, managementu sportu a učitelství; 

 Výuka českého jazyka pro studenty mezinárodního programu ERASMUS+; 

 Koncepce a příprava nově akreditovaných kurzů odborného jazyka pro studijní programy APTV a 

navazující studium TVS; 

 Oborově zaměřená lexikografie (systematické zpracování oborové slovní zásoby); 

 Členka studijní komise Akademického senátu UK FTVS (ve třetím funkčním období). 

 

Stručné důvody kandidatury 

 

„S dobou přítomnou člověk není nikdy spokojen, nýbrž v jeho očích je dobrá jedině minulost a budoucnost.“  

(Mika Waltari) 

 

A proto bych i nadále ráda přispívala k tomu, aby naše fakulta i v budoucnosti byla jako v dobách mých 

studií prvním, a to nikoliv jen historicky, ale skutečně prestižním vysokoškolským pracovištěm v oboru 

nejen ve své zemi, ale uznávaným i v zahraničí.  

 

V jaké komisi bych chtěl(a) pracovat 

 

Pokračovat v práci ve studijní komisi. Nezříkám se ani práce v legislativní komisi. 

 

Pracovní okruhy pokud budu zvolen: viz výše               

 


