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Příslušné hlavní agendy:
• Koncepční řízení odboru UK Point
• Podpora studentů se specifickými potřebami
• Další podpora studentů a zaměstnanců univerzity, především v oblasti sociální, poradenské či benefitů
• Informační servis UK, Staff Welcome Center, Klub Alumni UK
• Udržitelný rozvoj a rovné příležitosti

Profesní životopis:
Vystudovala dějiny křesťanského umění na KTF UK a Arts Management na Vysoké škole ekonomické. Ve své vědecké
činnosti se zaměřuje především na české a italské malířství 17. a 18. století a křesťanskou ikonografii. Cizí jí není ani
popularizace vědy, ke které jí přivedlo působení v Národním muzeu a později post proděkanky pro vnější vztahy a rozvoj
KTF UK. V letech 2018 až 2020 byla členkou redakční rady časopisu DOXA. Od roku 2020 je členkou redakce přílohy
Perspektivy v Katolickém týdeníku.

Pracovní zkušenosti:
• od 2018 dosud – odborná asistentka Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK
• 2018 až 2021 – proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy KTF UK
• 2017 – referentka oddělení vnějších vztahů a rozvoje KTF UK
• 2016 – projektová manažerka akce Svatá Ludmila 1100 let
• 2012 až 2014 – prezentace a edukace archeologického kulturního dědictví, Oddělení pravěku Národního muzea

(projekt NAKI „Archeologie na dosah“)

Dosažené vzdělání:
• 2015 – PhD. (dějiny křesťanského umění se specializací na křesťanské umění novověku, KTF UK)
• 2011 – Mgr. (dějiny křesťanského umění, KTF UK)
• 2010 – Ing. (Arts Management, FPH VŠE)
• 2007 – Bc. (dějiny křesťanského umění, KTF UK)

Výuková činnost:
Na Katolické teologické fakultě UK přednáší umění italské renesance, vybrané kapitoly barokního umění a také předměty
Muzejní a galerijní edukace či Bible a umělecké dílo.

Zahraniční stáže:
2014 až 2015 – Alma Mater Studiorum Universit? di Bologna (Itálie)

Publikační a tvůrčí činnost:
autorka 10 odborných statí
editorka tří sborníků
spoluautorkou jedné certifikované metodiky

Vybrané granty:
• 2017 až 2019 – odborná garantka, program Podpora expozičních a výstavních projektů: projekt „Ze života sv.

Norberta I. (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)“
• 2014 až 2015 – členka řešitelského týmu, projekt SVV, č. 260 000/2014 a SVV 260 127/2015, „Kresba jako základ

veškerého umění“
• 2012 až 2014 – členka řešitelského týmu, NAKI, č. DF12P01OVV045, „Archeologie na dosah. Edukace a prezentace

archeologického kulturního dědictví, Národní muzeum“
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Motto:
„Pokud chcete Boha rozesmát, řekněte mu o svých plánech.“ (Woody Allen)
Zájmy, koníčky:
Velmi ráda cestuje – s manželem po boku a zeleným michelinským průvodcem v ruce „objevuji“ zahraniční památky
a umělecká díla. Toto sice v jejím případě s definicí „volného času“ příliš nekoresponduje, na prožitku této záliby jí to
však neubírá.
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