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 učitelka, lektorka,  
 překladatelka a tlumočnice, koučka 
  

V současné době učím angličtinu v ZŠ Kunratice, kde se zaměřuji na 

zavádění metody CLIL na 1. stupni, 5  let jsem ale také učila děti 

předškolního věku a  vyzkoušela  jsem si i práci na 2. stupni ZŠ. 

Průběžně lektoruji také dospělé skupiny i jednotlivce. Zároveň provázím 

dospělé jako jazyková koučka.  

 

Životem mne už nějakou 

dobu provází motiv stromu, 

proto jsem se 

rozhodla představit svou 

pedagogickou práci jeho 

prostřednictvím. Vytvořila 

jsem obrázek stromu, jehož 

kořeny představují, z čeho 

při své práci čerpám a co mi 

pomáhá, v kmeni se ukrývají 

hodnoty, na nichž svou práci 

stavím, větve koruny 

pak ztvárňují, o co usiluji, na 

co se v poslední době 

soustředím a kam směřuji. 

 

 

 

 

 

 

 

Podporuji druhé v 
růstu 

a přitom sama 
rostu. 

 



 

 

JAKO KOUČKA A MENTORKA NABÍZÍM BEZPEČNÝ A DŮVĚRNÝ PROSTOR V OBLASTECH: 

• výuka cizích jazyků 
• použití metody CLIL - výuka angličtiny v kombinaci s dalšími předměty 
• principy jazykového koučování  
• zavádění koučovacího přístupu (nejen) do hodin jazyků 
• pracovní a pracovně-osobní témata - zamyslete se v klidu nad svými tématy, ať už se 

jedná o organizaci práce a času, rovnováhu mezi prací a volným časem, vztahy se žáky, 
vztahy ve třídě, Vaše další směřování, cesty k jeho naplnění nebo o cokoli dalšího.   

 

PRO JAKÉ UČITELE MOHU BÝT UŽITEČNÁ: 

• pro učitele ZŠ (nejen se zaměřením na jazyky) 
• pro učitele MŠ 
• pro třídní učitele 
• pro všechny, kdo hledají individuální podporu dle svých témat 

 

VZDĚLÁNÍ A KURZY: 

• Překladatelství a tlumočnictví, angličtina-francouzština /Ústav translatologie FF UK, 
1999-2005/ 

• Státní rigorózní zkouška  v oboru Překladatelství a tlumočnictví - francouzština, 2010 
• Respektovat a být respektován /Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání, 32h, 

2013/ 
• Narodím se za rok /roční sebepoznávací program pod vedením Surya Cinzia Donnoli, 

Kubasova chalupa, 2015/2016/ 
• Studium pedagogiky  /SSŠP Obrataň, program akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, 120h, 

2016/ 
• Studium pedagogiky - vychovatel / SSŠP Obrataň, program akreditovaný MŠMT v rámci 

DVPP, 80h, 2016/ 
• První spirála kouče /64h, 2017/ 
• Druhá spirála kouče  /73h, 2018/ 
• Řada dalších jednorázových kurzů, např. Formativní učení v práci učitele, Typologie 

MBTI, Prevence agresivity u školních dětí,… 
 


