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PRACOVNÍ ZKUŠENOST 

Učitel – Anglický jazyk + Dějepis (od září 2018 - doposud) 

Agel střední zdravotnická a vyšší odborná škola zdravotnická 

- Výuka anglického jazyka a specifického předmětu Angličtina ve zdravotnictví (VOŠ) 

- vedení ERASMUS+ projektu, organizace jazykových soutěží, správa šablon, organizace 

multikulturních projektů 

- Vedení jazykového kroužku: Angličtina v ošetřovatelství a medicíně 

 
Učitel – Anglický jazyk (1 rok) 
Vyšší odborná škola mediální komunikace 
- Výuka obecné angličtiny a odborné angličtiny v médiích 

 

Lektor Anglického jazyka (5 let na zkrácený úvazek při studiu-doposud – jazyková škola Hello) 
- Výuka anglického jazyka za využití vícero metod (Callanova metoda, komunikační přístupy) 

- Výuka dospělých a dětí (ve věku 5-10 let), firemní výuka jazyka – obchodní angličtina, 

zdravotnická angličtina 

 

 

Analytik médií (2 roky – zkrácený úvazek při studiu, cca 30 hodin týdně) 
Media Tenor 

- Příprava denního monitoringu médií pro významné klienty, tvorba mediálních analýz. Překlady 

AJ-ČJ 

- Potřeba globálního rozhledu, pečlivosti a mediální orientace, práce ve specializovaném softwaru 

 

Koordinátor ERASMUS+  (od 2016 – zkrácený úvazek – červen 2019) 

Slezská univerzita v Opavě 

- Komunikace se zahraničními partnery univerzity a nově příchozími zahraničními studenty 

- Výchovná a edukativní činnost, organizace volnočasových aktivit pro zahraniční studenty 

 

Hlavní koordinátor jazykového kempu (léto 2018, 2019, 2020) 
Angloville Česká republika 

- Zodpovědnost za jazykové tábory s rodilými mluvčími – výběr anglicky rodilých mluvčích a 

metodické vedení hodin AJ, hlavní koordinace tábora a vedení rodilých mluvčích a koordinátorů, 

řešení výchovných problémů v průběhu tábora 

- Plná zodpovědnost za bezpečnost, hygienu a zdraví účastníků – funkce zdravotníka (dle 

legislativy platný průkaz zdravotníka zotavovacích akcí)  + řešení lehkých úrazů, nemocí 
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Vzdělání 

Slezská univerzita v Opavě – obor Učitelství pro SŠ (aprobace Anglický jazyk a Dějepis) – 

udělen titul Mgr.  

- Aktivity – spoluřešitel grantového projektu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR  

- Vedení projektu ERASMUS+ (zodpovědnost za příchozí studenty) + realizace akcí pro veřejnost 

- Reprezentace univerzity na akademických mistrovstvích ČR v trailovém a překážkovém běhu 

- Řízená pedagogická praxe: střední zdravotnická škola 

- Diplomová práce: Na téma výuky výslovnosti na středních školách – obhájená s hodnocením A 

Slezská univerzita v Opavě – Anglický jazyk + Historie, udělen titul Bc. 

- Vedení pobočky mezinárodní studentské organizace AIESEC (úspěšné výsledky pobočky) 

- Zahraniční ERASMUS+ pobyt: Turecko 

Střední škola: všeobecné gymnázium 

Kurzy celoživotního vzdělávaní: Zdravotník zotavovacích akcí, zadavatel státních maturit 

(osvědčení MŠMT), instruktor volnočasové pedagogiky (prázdninová škola Lipnice), Callanova 

metoda výuky AJ, outdoor education, eTwinning metodika projektů 

Kurzy mimo oblast vzdělávaní: Ušní akupunktura, člen první pomoci, Yuen metoda 

(psychoterapeutická metoda tradiční čínské medicíny) 

 

Řidičský průkaz: sk. B 

Jazykové dovednosti: Anglický jazyk (C1), Německý jazyk (A2-B1), Polský jazyk (pasivní znalost) 

IT dovednosti: velmi dobrá znalost: Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint, SDL Trados, 

CMS (Joomla, Wordpress), výukové aplikace: Moodle, HotPotatoes, iSpring, kreativní aplikace: 

Adobe Premiere a programy na střih videí střední znalost: Microsoft Access, Adobe Photoshop, 

InDesign 

 

Odborné dovednosti: pedagogika a jednotlivé složky výchovy, didaktika AJ, lingvistika a její 

disciplíny, historie (zaměření na moderní dějiny) a historiografie, volnočasová výchova, metodika 

překladů (praktická zkušenost s AJ-ČJ překlady), nová média a mediální komunikace 

Zvláštní zaměření v oblasti didaktiky AJ: angličtina pro účely medicíny a zdravotnictví, metody 

zážitkové pedagogiky a jejich využití ve výuce anglického jazyka, ICT prvky ve výuce jazyků 

Soft skills: organizace akcí a vedení lidí (intenzivní a dlouhodobá zkušenost s vedením jazykových 

kempů s 30 anglickými tutory a 50 účastníky – hlavní koordinace + realizace akcí pro veřejnost 

v rámci programu ERASMUS+), velmi dobré prezentační dovednosti, time-management, pečlivost, 

empatie (rozvíjená práci ve školství a práci s účastníky letních táborů), analytické dovednosti (dané 

praxi v analýze médií, studia lingvistiky a historie) 

Částečně odborné: psychologie (především školní, sociální a vývojová), andragogika, projektový 

management, Public Relations a obsahový marketing (vč. Copywritingu a znalosti médií), první 

pomoc, speciální pedagogika (samostudium především v etopedii) 

Zájmy: sport (účast na akademických mistrovství a závodech v běhu), cestování, moderní dějiny, 

zahraniční politika a vztahy, média – střih videí, editace fotografií, copywriting a žurnalistika, tradiční 

čínská a alternativní medicína (účast na vzdělávacích kurzech v oblastí akupunktury, homeopatie, 

Bachových esencí a psychoterapie)  

Projekty: Edukavka (tvůrce vzdělávacích videí a obsahu pro anglický jazyk) 

Zasláním životopisu souhlasím s uchováním a zpracováním veškerých mých osobních údajů 

obsažených v tomto dokumentu.  Petr Křístek.  


