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PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
Od 02/2015

Výzkumné a testovací centrum – VTC UJOP UK

Od 05/2014

Členka představenstva Asociace metodiků cizího jazyka AMATE

Od 02/2012

Předsedkyně AJAT ČR – Asociace jazykových testerů
Nezávislá konzultantka v oblasti vzdělávání, testování a evaluace

01/2012 –
01/2015

OA Holešovice – vyučující španělského jazyka
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT

01/2010 –
2011

metodik Sekce evaluačních nástrojů:
• zodpovědnost za přiřazení jazykových zkoušek k mezinárodním standardům
• metodické vedení předmětových koordinátorů zodpovědných za vývoj testů pro
maturitní zkoušku v ČR
• návrh, nastavení a monitoring procesů kontroly kvality
• zodpovědnost za obsahovou i formální kvalitu výstupů
• školení a další vzdělávání interních i externích týmů
• koordinování pracovní náplně členů týmu s důrazem na plnění individuálních i týmových
úkolů
• lektorská činnost
• vytváření metodických materiálů
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT

01/2008
-12/2009

Vedoucí oddělení cizích jazyků:
• vedení týmu předmětových koordinátorů
• zodpovědnost za včasné plnění práce a za její kvalitu
• metodické vedení, výzkumné a vývojové práce
• lektorská činnost
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT

02/200112/2007

09/2007 06/2008

Předmětový koordinátor pro španělský jazyk
• zodpovědnost za vedení týmu externích spolupracovníků
• zodpovědnost za vývoj obsahu a doprovodných metodik ke zkoušce ze španělského
jazyka
• lektorská činnost
První soukromá hotelová škola (Praha 8)

a
Soukromé gymnázium EDUCAnet (Praha 4)
Vyučující španělského jazyka

08/2007 09/2004

Gymnázium Voděradská (Praha 10)
a
Střední hotelová škola (Praha 10 – Vršovice)
Vyučující španělského jazyka

09/1997 –
10/2001

1996 - 1998

Českoslovanská akademie obchodní Dr. E. Beneše (Praha 2)
Vyučující španělského jazyka
JŠ Lingua Viva
Vyučující španělského jazyka

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI – JINÉ
2011 - dosud

Lektorská a konzultantská činnost (MŠMT, NÚV, UJOP UK, FF UK, NIDV, AMATE)

2013

Spoluautorka cvičebnice Chill out (Klett)

2012 - 2013

Testolog pro zkoušku z českých reálií (zkouška pro získání občanství ČR) – NÚV
Autorka cvičebnic ŠJ, NJ (Akcent Třebíč]

2009- 2010

Lektorka učebnic španělského jazyka Aventura 1 a 2 (Klett)

Od 2008

Lektorka vzdělávání učitelů španělského jazyka (Skřivánek) a dalšího vzdělávání

1997 doposud

Překlady (odborná i krásná literatura) a tlumočení (Španělsko i ČR)

VZDĚLÁNÍ & KURZY & KVALIFIKACE
Od 09/2014
01/2011 –
2013
10/2010
2008 - 2014

2010
7/1999

Studium v doktorském studijním programu – MUNI Brno
MA in Language Testing by Distance, Lancaster University, UK
Zkouška TOEFL iBT version
Language Testing Courses (Classical Test Analysis + Item Response Theory
Lancaster Summer Course – Statistics for Language testers
ALTE a EALTA semináře a workshopy k jazykovému testování a statistice
workshop LACS Evropské středisko pro moderní jazyky Graz (Rakousko)
kurzy statistiky (www.statistics.com)
kurz pro učitele Colegio Juan Luis Vives, Madrid

02-08/1993

stipendium PHARE - Universidad de Zaragoza

1990 – 1997

FF UK, Praha; studijní obor Španělská filologie (SZZK)

1985 -1990

Gymnázium Sladkovského, Praha

Prezentace a publikační činnost
leden 2015

On the effect of using different scoring methods for two versions of the test. Paper at the
International Conference CJV MUNI Brno (Conference Theme: Language Centres in Higher
Education: Sharing Innovations, Research, Methodology and Best Practices).

říjen 2013

Cvičebnice Chill Out (Klett, 2013)

duben 2013

Cvičebnice Testové úlohy z německého jazyka (Akcent Třebíč, 2013)
Cvičebnice Testové úlohy ze španělského jazyka (Akcent Třebíč, 2013)

říjen 2012

Setting and Maintaining Assessment Standards: mezinárodní konference IATEFL – TEA SIG
– AMATE, Praha
Pořadatelství a prezentace: What standards underly the Czech examination system?

listopad 2011

Ideas that work: mezinárodní konference ZČU Plzeň
(prezentace: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maturitní zkoušce z cizího jazyka, ale báli
jste se zeptat.)

září 2011

mezinárodní konference a kulatý stůl AMATE, Brno
(prezentace: Ohlédnutí za maturitní zkouškou)

září 2011

IATEFL TEA SIG Conference – Innsbruck (prezentace: Dilemma of the first year of the
Maturita in the Czech Republic – publikováno ve sborníku)

duben 2010

konference Čeština je cizí jazyk, ZČU Plzeň
(prezentace: Zkouška? Zahrada, ve které se cestičky rozvětvují... publikováno ve sborníku)

leden 2010

mezinárodní konference: Univerzita v Trnavě
(prezentace: Srovnatelnost v cizích jazycích: hledání odpovědí – publikováno ve sborníku)
pravidelné prezentace na AUŠ (Asociace učitelů španělštiny), publikováno v bulletinu AUŠ

SCHOPNOSTI & OSTATNÍ INFORMACE
Jazykové
znalosti

Španělština receptivně i produktivně C1/C2
Angličtina – produktivně B2, receptivně C1

Ruština – produktivně A2/B1, receptivně B2
Němčina – produktivně A2/B1, receptivně B2
Pokročilý uživatel (Outlook, Excel, Word, PowerPoint)
PC

Základy SPSS, Winsteps, Facets, iNZight
aktivní používání internetu včetně studia a vzdělávání on-line
zkušenosti s redakční prací

