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CURRICULUM VITAE 
Kristīne Ante 

 
 
VZDĚLÁNÍ 

 

 

 2011 Získán vědecký titul doktora historie v 
oboru Lotyšská historie (Dr. hist.). 
Dizertace: „Kurzemes guberņas kristīgās 
draudzes 19. gs. otrajā pusē: 
konfesionālisma iezīmes“ [„Křesťanské 
sbory v Kuronské gubernii ve druhé 
polovině 19. století“]  

 2005–2009 
 
 
2007 

Historická a filozofická fakulta Lotyšské 
univerzity (HFF LU), doktorské studium 
historie  
čtyřměsíční studium na Karlově 
univerzitě v Praze (v rámci programu 
Socrates/Erasmus) 

 2001–2004 HFF LU, titul magistra humanitních věd 
v oboru historie 

 1998–2001 Teologická fakulta LU, studium 
bakalářského programu teologie a 
religionistiky 

 1997–2001  
 
 

HFF LU, titul bakaláře humanitních věd v 
oboru historie 
 

 
ZAMĚSTNÁNÍ 

 

 

 
 

2018 – 
 
 
2014 – 
 
2014  
 
 
2008 – 2013 
 
 
2012 – 2013 
 
 
 
 
2011 – 2012 
 
2011 – 2012 
 
2002 – 2006 

Šéfredaktorka vědeckého časopisu 
Ústavu lotyšských dějin ("Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls") 
Docentka katedry baltistiky na Ústavu 
východoevropských studií FF UK 
Docentka Katedry novodobých a 
nejnovějších dějin Lotyšska a východní 
Evropy HFF LU 
HFF LU, lektorka Katedry novodobých a 
nejnovějších dějin Lotyšska a východní 
Evropy HFF LU  
Fakulta pedagogiky, psychologie a umění  
LU, vyučující a expertka projektu 
„Inovativní a na praxi založené 
vzdělávání pedagogů a odborné 
zdokonalování vychovatelů“ 
Zástupkyně tajemníka Fakulty sociálních 
věd LU pro studijní záležitosti 
Externí lektorka Právnické vysoké školy 
v Rize  
Tajemnice HFU LU  
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JAZYKOVÉ ZNALOSTI 
 lotyština (rodný jazyk) 

čeština (porozumění, mluvení – C2, psaní – C1) 
 

 angličtina (porozumění, mluvení, psaní – C2) 
ruština (porozumění, mluvení – C2, psaní – B2) 
němčina (porozumění, mluvení – C1, psaní – B1) 
polština (porozumění – B1) 

 

 litevština (porozumění – B1) 
estonština ((porozumění, mluvení, psaní – B1) 
 

 

  
VĚDECKÁ ČINNOST 

 

 
2012 – 2013 
 
 
2008 

účast ve výzkumném projektu LU „Lotyšská univerzita 
v době změn: LU v 80. a 90. letech 20. století“  
(č. 2012/ZP–311) 
účast ve výzkumném projektu LU „Ideje a praxe 
křesťanství v Lotyšsku (20.–30. léta 20. století)  
(č. 2008/ZP–145)  

 

2007  
 
 

účast ve výzkumném projektu LU „Základy vytvoření 
sémantických filtrů pro hierarchické vyhledávání v 
databázích historických textů knihoven“  
(č. 2007/ZP–71)   

 

 

 
SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

 

 

2007 – 2014 
 
2010 – 2012; 2000 – 2002 

Koordinátorka projektů Centra kognitivních věd  
a sémantiky LU  
Senátorka LU   

 

2003 – 2004 
2002 – 2004 
2001 – 2002 

     Předsedkyně Asociace studentů Lotyšska 
     Členka Rady pro vysokoškolské vzdělání  
     Předsedkyně Studentské rady LU  
 

 

 


