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Vzdělání:      
1. 9. 2011 – 31. 6. 2014: Vysoká škola finanční a správní - Nedokončeno  
Řízení podniku a podnikové finance: Hlavní předměty: Ekonomie, účetnictví, finanční 
analýza, financování podniku. 5. 6. 2014 složena Státní závěrečný zkouška z Ekonomie 
 
13. 7. 2005–4. 9. 2008: Univerzita Karlova (Pedagogická fakulta) - Nedokončeno  
Pedagogika: Didaktika, pedagogika, pedagogický výzkum 
Matematika: Matematická analýza, Lineární algebra, Geometrie 
 
6. 9. 2002–27. 7. 2005: České vysoké učení technické (Fakulta jaderná a fyzikálně 
inženýrská) - Nedokončeno 
Matematická analýza, algebra, pravděpodobnost a statistika, mikroekonomie, 
makroekonomie, operační výzkum, lineární programování, algoritmizace, základy operačních 
systémů, publikování na webu. 
 
1. 9. 1998–31. 5. 2002: Gymnázium Praha 6, Arabská 14, Praha 
Maturita (český jazyk, anglický jazyk, latina, matematika)  
Všeobecné vzdělání zaměřené na humanitní a klasické předměty. 
 
                                                                                                                                                                  
Pracovní zkušenosti:                                                                                       
 
1. 9. 2015 – 31. 3. 2018: Gemius, s.r.o., Praha  
Specialista internetových výzkumů  
Zodpovědnost za projekt NetMonitor (Výzkum návštěvnosti českého internetu). Zajištění 
klientské podpory, produkce dat, dohled nad metodikou, komunikace se zadavatelem 
projektů, komunikace s mateřskou společností sídlící v Polsku. Spolupráce na přípravě 
vítězných tendrových nabídek na vedení projektu NetMonitor pro roky 2017-2020. 
 
1. 3. 2009 – 31. 8. 2015: MEDIARESEARCH, a.s., Praha 
Specialista internetových výzkumů 
Zodpovědnost za projekty NetMonitor (Výzkum návštěvnosti českého internetu) a 
AdMonitoring (Monitoring výdajů do internetové reklamy). Zajištění klientské podpory, 
produkce dat, dohled nad metodikou, komunikace se zadavatelem projektů, komunikace se 



subdodavatelem (Gemius) sídlícím v Polsku. Spolupráce na přípravě vítězných tendrových 
nabídek na vedení projektu NetMonitor pro roky 2012-2014 a 2015-2017. 
 
11. 9. 2008 – 28. 2. 2009: CSC Czech Republic, Praha 
pracovník technické podpory 
Technická podpora vedená E-mailem či po telefonu v anglickém jazyce 
 
1. 10. 2007 – 28. 2. 2009: Partners for Life Planning, a.s., Praha 
Finanční poradce 
Kontaktování klientů, vytváření finančních plánů a zprostředkování finančních produktů pro 
klienty. 
 
1. 9. 2003–30. 4. 2009: Elpida plus, o.p.s. - Školička internetu pro seniory, Praha 
Lektor a metodik kurzů práce s počítačem 
Vytváření kurzů a lektorská činnost v rámci Školičky internetu pro seniory 
Příprava rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané.                                                    


