
Zaměstnání
2007- 2014 Učitelka a vedoucí výtvarného oboru ZUŠ Klementa Slavického, Praha 5- Radotín• 
4/2016 Divadelní lektorka dílen v divadle Minor• 
9/2016 Učitelka dramatického oboru ZUŠ Klementa Slavického• 
+ výtvarnice, herečka, tanečnice, lektorka „na volné noze“• 
2017 lektorka divadelních dílen ve Werichově vile• 

Vzdělání
1999 - 2003  Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí, obor Konstrukce a tvorba nábytku• 
2003 – 2004 Pomaturitní studium AJ- agentura Educo• 
2004 - 2010  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha• 
Mgr. v oboru Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ• 
2013 - 2016  DAMU Katedra výchovné dramatiky navazující magisterské studium oboru Dramatická výchova• 

Herečká a jevištní zkušenost
Od roku 2009 členka taneční skupiny scénického tance Hortus Gratiae• 
Od roku 2013 role kouzelnice Anny ve Vančurově • Rozmarném létě v divadle Jana Kašky (režie Oldřich Vlček)
Od roku 2015 role Laura v situační komedii Oldřicha Vlčka • Čtyři páry jedno eso
Roku 2015 role Sára ve scénickém čtení • Sára a Jonatán po boku Radúze Máchy (režie Oldřich Vlček)
Každoroční spolupráce na Pašijové hře v Praze na Zbraslavi (spolu s herci ND)• 
2016 Role Julie v absolventském představení • Slečna Julie závěrečného ročníku KVD DAMU
2016 Role Hermie v Shakespearově • Snu noci Svatojánské při Kaškově divadle v Praze (režie Oldřich Vlček)
2017 Epizodní role v seriálu TV Prima • „Modrý kód“ (77.díl)

Loutkářská průprava
v rámci studia několik drobniček pod vedením Karla Vostárka- pedagoga KVD DAMU• 
v rámci studia několik drobniček pod vedením Jiřího Vyšohlída- pedagoga KVD DAMU a dlouholetého člena • 
divadla Drak
workshop terapie s loutkou pod vedením Hanky a Tomáše Wolkmerových z Divadla loutek Ostrava• 
spolupořadatelství festivalu DVD (Děti- výchova- divadlo, pod záštitou KVD DAMU) 2015, Cesta loutek k dětem • 
a cesta dětí k loutkám- možnosti loutky v praxi dramatické výchovy

Další schopnosti
Řidičský průkaz- oprávnění skupiny B a M (+ schopnost řídit i stará auta- • veterány),
face&bodypainting, malba- kresba• 
balet, step, jazzdance, lindyhop, žonglování míčky, točení obručí s triky (hoop), tanec s ohněm- vějíře• 

Zájmy
divadlo ve všech směrech• 
volná domácí tvorba hraček a loutek- zkušenost s materiály textil, dřevo, keramika• 
výtvarné umění, hudba, film• 
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