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Učitel anglického jazyka s více než pětiletou zkušeností. Specializuje se na individuální kurzy šité na 

míru klienta. Vedl studenty různých profesí a věkových skupin. Pomáhá studentům objevit jejich 

vlastní cestu k angličtině, čímž se tento jazyk pro ně stává důležitou pomůckou v pracovním i 

osobním životě. V jeho kurzech studenti získávají potřebné studijní dovednosti a stávají se 

kompetentními a sebevědomími uživateli jazyka. Vytváří pozitivní a bezpečné prostředí, v kterém 

jsou klienti schopní objevit svůj potenciál. Ovládá češtinu, francouzštinu a bulharštinu, domluví se 

rusky. 

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 
 

Učitel angličtiny 

Praha, Česká republika 

 

Specializuji se na  individuální firemní kurzy šité na míru. Poskytuji 

doprovázení a jazykový koučink. Udržuji blízký kontakt se svými studenty a 

snažím se vždy uspokojit jejich jazykové i jiné zájmy. 

 

▪ Spolupráce s těmito jazykovými školami: Jipka (2012), Skřivánek 

(2013), James Cook Languages (od roku 2014) 

▪ Vedení studentů v těchto společnostech: Canon, Home Credit, 

Cetelem, Agrofert, J&T Bank, Philip Morris, 3M, Ahold, Alpiq, 

Bodycote, Fresenius, Czech Rails, Boston Scientific, Vítkovice aj. 

▪ Výuka studentů na těchto institucích: Ministerstvo životního prostředí, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad vlády České republiky 

 

2011–  

 

JINÉ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 

 
Pomocný vědecký pracovník 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, Česká republika 

Skenování a katalogizování knížek,  pomoc studentům při hledání potřebných 

materiálů. 

2010–2011  

Knihkupec 

Knihy Dobrovský, Praha, Česká republika 

2008–2009 



 

VZDĚLÁNÍ A ŠKOLENÍ 

 

Bakalář v oboru anglistika–amerikanistika 

Ústav anglického jazyka a didaktiky, 

Karlova Univerzita, Filozofická fakulta, Praha, Česká republika 

 

2014 

Intenzivní kurzy češtiny 

Letní škola slovanských studií 

Karlova Univerzita, Filozofická fakulta, Praha, Česká republika 

 

2008, 2010 

 

 

JAZYKY 

 

▪ ČEŠTINA – rodilý mluvčí 

▪ BULHARŠTINA – rodilý mluvčí  

▪ ANGLIČTINA – C2 

▪ FRANCOUZŠTINA – B1 

▪ RUŠTINA – A2 

 

 

DALŠÍ ZNALOSTI A ZÁLIBY 

 

ELT nebo-li English Language Teaching. Inspirace knížkami a semináři Adriana Underhilla a Jima 

Scrivenera. Účast na ELT konferencích, seminářích a webinářích. 

 

Bilingvismus a jazyková interference. 

 

Ochotnické divadlo. Účinkování v několika Shakespearových hrách spolu se studenty z Karlovy 

Univerzity, spolek Charles University Workshop v letech 2010 až 2014. Spoluprace s divadelní 

společnosti The Young Drama Queens (2014). 

 

Poslouchání různých rozhlasových pořadů na BBC Radio 4, zejména In Our Time. 

 

Zájem o technologické inovace, které by se dali zabudovat do výuky. 

 

Čtenář a předplatitel Guardian Weekly. Zájem o dění ve světě a zdokonolavání slovní zásoby v 

angličtině. 

 

 


