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Vzdělání 

2009–2005: interní doktorské studium oboru slovanská filologie na FF UK v Praze, 
disertační práce: „Funkce zájmen vbásnickém textu (V. V. Majakovskij)“, 
školitel PhDr. Jitka Stiessová, CSc., titul Ph.D. obhájen v září 2009 

2005–1999: FF UK, Praha – obor rusistika (Ústav východoevropských studií), 
diplomová práce „Gramatická a lexikálně sémantická textová analýza 
poezie V. Majakovského v konfrontaci s poezií S. Jesenina“ (vedoucí 
PhDr. Jitka Stiessová, CSc.), titul Mgr. obhájen v září 2005 

1999–1997:  Ostravská univerzita Ostrava, obor ruština pro hospodářskou sféru a 
cestovní ruch (nedokončeno; 4 semestry) 

 

Dosavadní odborná praxe 

2020–2018: externí odborná spolupráce se Slovanským ústavem AV ČR v Praze na 
přípravě Rusko-české elektronické slovníkové databáze 

říjen 2009–dosud:  odborná asistentka na ÚVES FF UK v Praze 

 
 

Pedagogické působení 

Synchronní struktura ruštiny; Odborný a umělecký překlad; Stylistická analýza textu; Čtení a 
analýza textu; Bakalářský a diplomový seminář; Seminář z lexikologie a syntaxe ruštiny 
 
 

Zahraniční stáže 

květen 2012:  Graz, Karl-Franzens Universität, měsíční stáž v rámci OeAD – Austrian 
Agency for International Cooperation in Education & Research 

 
 
Účast na grantových projektech 

Specifický vysokoškolský výzkum, FF UK, Praha – „Jazyk jako fenomén systémový a sociální“ 

Progres Q 10, FF UK, Praha ‒ „Jazyk v proměnách času, místa, kultury“ 

 
 
Účast na konferencích 

leden 2020: kolokvium Světa literatury „Oldřich Král, Vladimír Svatoň a 
komparatistika“, Praha, příspěvek: „Překlad Majakovského poezie jako 
hledání hranic (nejen) dvou jazykových systémů“ 

duben 2019: XX Международной научно-практической конференции. Русское 
культурное пространство, Moskva, MGU, příspěvek: „Перевод как 
метод усвоения иностранного языка“ 
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listopad 2018: VI Международная научно-практическая конференция „Русский 
язык и литература в контексте глобализации“ посвящена 50-летию 
МАПРЯЛ, Moskva, MGU, příspěvek „Поэма А. Блока «Двенадцать» в 
чешской среде“ 

říjen 2017: konference „Pocta Jiřímu Levému“, FF MU Brno, příspěvek: „Dvanáct. 
Aneb co by Jiří Levý řekl nejnovějšímu překladu stejnojmenné Blokovy 
poemy“ 

listopad 2011: Konference mladých slavistů, FF UK, Praha, příspěvek: „Co je 
neosvojitelné (překladatelská praxe jako pomocník při osvojování cizího 
jazyka)“ 

listopad 2010: Konference mladých slavistů, FF UK, Praha, příspěvek: „Deskripce světa 
pomocí metafory v Majakovskéhobásních období revoluce“ 

 
 
Členství v edičních radách a dalších odborných grémiích 

2020–dosud: členka odborné poroty pro překladovou literaturu v soutěži Magnesia 
Litera, Praha 

2019–dosud: členka redakční rady časopisu Svět literatury, Praha 


