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Curriculum vitae
Během svých studií jsem se stala členem několika klubů/týmů a měla možnost podílet se na
organizaci malých i velkých událostí, vzdělávacích přednášek, exkurzí, domlouvat spolupráci s
firmami, a pomáhat rozvíjet znalosti a charakter českých i zahraničních studentů.

Studium
2016 - 2021 - Bc. na FS ČVUT v Praze, obor Strojírenství
2021 - dosud - Ing. Na FS ČVUT v Praze, obor Letectví a kosmonautika
2021 - Autor výherní Case study v Evropské soutěži pořádáné World Manufacturing Foundation
2021 - Erasmus studijní pobyt na Aalto University, Finsko
2021 - 2022 - Absolvování 3 online EuroTeQ kurzů na Technical University of Munich, Eindhoven
University of Technology, Israel Institute of Technology

Dobrovolnictví a studentské kluby
2018 - dosud - ESC (Engineering Student Club)

Prezident (2022 - dosud), Viceprezident (2019 - 2022), Event manažer, přednášející
2019 - dosud - ISC (International Student Club)

Promo koordinátor (2022 - dosud), organizátor akcí, přednášející na OW a Culture Eveningu

Další zkušenosti
2019 - 2021 - GE Aviation - Thermal Barrier Coatings
2020 - AKKA Technologies - Internship
2020 - dosud - YML (Young Manufacturing Leaders) - organizace akcí a soutěží,
2021 - Moon Village Association - Moderátor a organizátor workshopů “Lunar Medical
Autonomy” na akci “Towards a Lunar Generation”

Teze volebního programu
Mým záměrem je podpořit studentskou činnost a více propojit studentské kluby na FS tak, aby co
nejširší spektrum studentů využívalo šanci se zapojit do dění na fakultě, soutěžních týmů, klubů,
projektů, apod. Tato alternativní metoda výuky a sebevzdělávání pomáhá studentům napříč všech
ročníků objevovat a osvojit si nové postupy a odkrýt tvořivý charakter jednotlivců. Ráda bych tento
cíl realizovala následujícími způsoby:
 Je potřeba klást větší důraz na vzájemnou informovanost, efektivnější komunikaci a spolupráci

reprezentujících studentů a fakultních spolků
 Vytvořit podmínky pro rozvoj a podporu nových nápadů a myšlenek
 Podpora součinnosti studentů a pedagogů a chápání, že společně se podílejí na vytváření

komunity na FS
Souhlasím se svou kandidaturou do AS FS ČVUT v Praze a souhlasím se zveřejněním
uvedených údajů.
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