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Pracovní zkušenosti
2021 srpen – 2022 prosinec
Odborný garant KISK FF MU (HPP)
Designér interaktivních příběhů v projektu Humanitní vědy dokořán • tvorba v nástroji Twine •
práce s Wordpressem, Umbracem • výzkumná činnost • spolupráce na tvorbě metodiky pro
výukové materiály • součástí organizačního týmu konference Národní seminář informačního
vzdělávání • tvorba a vedení workshopů v nástroji Twine • občasné přednášky v předmětech
KISKu • vedení a oponentura bakalářských prací • člen komise pro SZZk bakalářského oboru
2021 – květen/červen
Knihovník ve výpůjčních službách (dobrovolná praxe)
Knihovna Na Křižovatce • výpůjční služby • přebírání, kontrola a doplňování bibliografických
záznamů ze souborného katalogu NKP)
2018 – dvoutýdenní praxe
Referenční knihovník (praxe při studiu)
UK FF MUNI
2015 – 2020
Barista (DPP)
Motorest Melikana
2015 – 2016
Pracovník technických služeb (DPP)
Obecní úřad Senožaty

Vzdělání
Magistr v oboru Informační studia a knihovnictví
Masarykova univerzita (2019-2021)
•

Člen programové rady pro vyhodnocování studia

•

Diplomová práce – Informační hodnota beletrie: Konceptuální model pro popis beletrie
v informačních systémech

Masarykova univerzita (2016-2019)
•

Bakalářská práce – Mýtus informačního přetížení: Evidence reálnosti fenoménu ve
výzkumech knihovnictví a informační vědy

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov (2010-2014)
•

Obor Informační technologie

•

Ukončeno maturitou

Schopnosti a dovednosti
•

Odhodlaný, kooperativní, spolehlivý, systematický, pečlivý a loajální, rád se učím novým
věcem

•

Provádění rešerší v odborných databázích (Scopus, WoS, …), osvojení dobré uživatelské
znalosti e-zdrojů MUNI

•

Práce s knihovním systémem KOHA (činnosti související s vypůjčováním knih a se
stahováním a úpravou katalogizačních záznamů)

•

Absolvent online kurzů NK ČR: Katalogizace na základní a doporučené úrovni
(MARC21/RDA)

•

MS Office, CMS (Wordpress, Umbraco), HTML, CSS a základy SQL

•

Zkušenosti s různými grafickými (např. Gimp, Canva) a multimediálními nástroji pro
úpravu videí (OpenShot), zvuku (Audacity)

•

Další nástroje, jazyky a redakční systémy atd. se rád doučím

•

Pasivní angličtina v úrovni B2, aktivní spíše na úrovni B1

•

Řidičský průkaz skupiny B

