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Nar. / 1976 v Uherském Hradišti.
1994 – 2000 / FF UP Olomouc, historie – německá filologie.
2000 / Vídeňská univerzita, Institut für Geschichte/stipendium rakouské vlády
			 na zpracování diplomové práce.
2001 – 2006 / Krajský úřad Královéhradeckého kraje: vedoucí oddělení zahraničních vztahů/
			 vedoucí odboru evropské integrace.
2006 – 2007 /
			
			
			

Stipendijní program Nadace Roberta Bosche pro mladé řídící pracovníky
ze zemí střední a východní Evropy: pracovní pobyty v Německu/Ministerstvo
hospodářství svobodného státu Duryňsko a v Belgii/Zastoupení svobodného
státu Sasko v Bruselu.

2009 / Ukončeno externí Ph.D. studium na Ústavu hospodářských a sociálních dějin
			 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Od 1. 1. 2011 / ředitelka Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Jazykové znalosti
Nj / C2
Aj / B2
Fj / A1
Cíl /
Český výbor ICOM je v současné době základní platformou pro výměnu zkušeností a kontakt
se zahraničními kolegy. Ráda bych podpořila větší mezioborovou profesní diskuzi na národní
i mezinárodní úrovni a navázala na trend ČV ICOM posledních let: sehrávat stále výraznější
a významnější roli při formování oboru díky relevantním informacím z jiných zemí, zprostředkovávat
mezinárodní standardy do muzejní práce.
Každodenní praxe v Muzeu východních Čech v Hradci Králové dokládá důležitost členství instituce
v Českém výboru ICOM. Zahraniční aktivity MVČ, ať už se jedná o muzea v Grazu, Vídni nebo polská
muzea či německé a rakouské instituce, které se věnují problematice války 1866, nesou své výsledky
v podobě společných projektů – výstavních, vzdělávacích nebo zaměřených na správu sbírky.
Muzeum získalo finanční prostředky díky evropským programům přeshraniční spolupráce.
Na základě svých dřívějších zkušeností bych ráda přispěla k větší informovanosti o možnostech
získávání finančních prostředků pro muzea v rámci nového programovacího období 2014 – 2020
a prací v mezinárodním výboru pro muzejní management INTERCOM.

