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VZDĚLÁNÍ


Gymnazium Jaroslava Heyrovského, Praha
 Všeobecné gymnazium
 Rok maturitní zkoušky: 2010



Vyšší odborná škola Publicistiky, Praha
 V současné době studuji.

KVALIFIKACE




Intenzivní dvoutýdenní kurz zaměřený na vzdělávání, rozvoj osobností
a týmovou spolupráci zakončený zkouškou s certifikací MŠMT. V rámci
příprav absolvované programy zaměřené na personalistiku, pedagogiku,
psychologii a strategické plánování (účastník 2009; nyní v pozici instruktora)
Řidičské oprávění typu B (2010)

ZKUŠENOSTI


JUNÁK – Svaz skautů a skautek ČR
 Od roku 1999
o Vedoucí táborů (2008 - 2012)
o Vedoucí skautského oddílu (od 2008)
o Mediální zpravodaj střediska (PR skupiny cca 500 osob) – 2 roky
o Šéf propagace Polibku Múzy (celostátní umělecké soutěže)- 2 roky
o Instruktor (a grafik, PR a tmelící prvek) vzdělávacího kurzu Oikos
(od roku 2012 do dnes)



Vyšší odborná škola publicistiky
 Od roku 2010
o Mezigenerační rozhovory (kamera, dva semestry,
pod vedením Ph. D. Tomáše Boušky)
o Reportážní týmy (kamera a střih, dva semestry,
pod vedením Ing. Moniky Brotánkové)
o TalkShow Piknik (kamera a střih, jeden semestr,
pod vedením Vojty Nouzáka a Honzy Dědka)
o Univerzální voják (kamera, střih, redaktor, grafik ; jeden semestr,
pod vedením Romana Bradáče)



Global education without borders a NAZEMI
 Březen 2012, Rumunsko – Valea Prahovei
o Mezinárodní seminář – Globální rozvojové vzdělávání a média



Skautský video a audio tým
 Od roku 2014
o Videa z CEJ (zpravodajské sestřihy z týdenní mezinárodní akce,
na pozici kameramana a střihače)
o Skauting ve 167 vteřinách
a Přinášíme vám Betlésmké světlo
(propagační videoklipy Junáka ; scénář, script, kamera, střih)

PRÁCE


TDC – Tiskové a distribuční centrum Junáka


Šéfredaktor dětského webového magazínu Teepek.cz (cílovka 11-16 let)
o Řízení redakční rady, psaní, manažování soc. sítí
o od roku 2011 dodnes



Občanské sdružení Jules & Jim
 Lektor pracující (nejen) s třídními kolektivy metodou zážitkové pedagogiky
o od roku 2012 dodnes



Projekt ALMA MATER na Univerzitě Karlově


Instruktor vzdělávání pedagogů v oblasti digitální fotografie
o 2012-2013

ZÁJMY :




Počítače a internet (včetně základů tvorby webů, práce s GA, sociálních sítí,...)
Kamera a střih (jak reportáže, tak propagační videa)
Fotografování (především reportážní)

