Kateřina Poláková
Osobní údaje
Jméno a příjmení, titul:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Datum a místo narození:

Vzdělání
1998-2002
1995-1998
1991-1995

Kateřina Poláková, Mgr.
Rodopská 3155/8, Praha 4 - Modřany, 143 00
+ 420 607 789 429
vivio@centrum.cz
25. 1. 1977, Praha

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor: Fyziologie a
anatomie rostlin, Praha, Mgr.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor: Klinická a
toxikologická analýza, Praha, Bc.
Střední zdravotnická škola Alšovo nábřeží, Praha, obor:
Zdravotní laborant

Pracovní zkušenosti
02/2013 – dodnes
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Pracovní pozice: Manažer aktivit pro veřejnost
Náplň práce: produkce a organizace kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, vedení PR aktivit,
komunikace s médii, sociální sítě, koordinace týmu, vybudování a řízení kavárny Taroucafé,
spolupráce na vybudování a řízení Galerie Natura aj.
09/2010-2/2013
Gennet, Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny
Pracovní pozice: odborný specialista
Náplň práce: Molekulární diagnostika vrozených vývojových vad (prenatální diagnostika – Downův
syndrom, Edwardsův syndrom atd., postnatální diagnostika – cystická fibróza, trombofilní mutace),
testy paternity.
05/2008 - 06/2010
Medistyl spol. s.r.o
Pracovní pozice: externí spolupráce
Náplň práce: Spolupráce na databázi nebezpečných látek Medis-Alarm. Spolupráce na kontrole
bezpečnostních listů.
4/2005-09/2010
Rodičovská dovolená (2 děti, 2005 + 2007)
09/2003-09/2004
Vidia spol. s.r.o., Výzkumné oddělení
Pracovní pozice: výzkumný pracovník
Náplň práce: Zavedení luminiscenční techniky pro stávající diagnostikové soupravy (diagnostika
protilátek proti antigenům infekční mononukleózy). Práce na grantu týkajícího se vývoje diagnostické
soupravy pro detekci heterofilních protilátek tvořících se v první fázi infekční mononukleózy. Získání
praktických znalostí ELISA technik.

09/2002-09/2003
Botanický ústav AV ČR, Oddělení mykorhizních symbióz
Pracovní pozice: výzkumný pracovník
Náplň práce: Fluorescenční detekce alkalické fosfatázy. Histochemická detekce těžkých kovů.
Absolvovaná školení a kurzy
2015 Leaders of Tomorrow, Slovensko, Bratislava
2014 Kurz umění a managementu společenského chování obchodního a diplomatického
protokolu, Eliška Hašková-Coolidge, Česká republika, Praha
2014 Seminar on Ecological Tourism Development and Management for Developing
Countries, Čína, Harbin
2014 CEE Fundraising Conference – The Power of Social, Mobile and Online World,
Slovensko, Bratislava
2000 Kurz anglického jazyka, Velká Británie, Bournemouth
2000 Stáž, University of Bonn, cíl pobytu: imunofluorescenční vizualizace cytoskeletárních
struktur v kořenových špičkách tykve a okurky.
1995 Kurz anglického jazyka, Velká Británie, Londýn
Kurz „Průvodce v zahraničí“, Česká republika, Praha
Ostatní zkušenosti
05/2013-11/2014
Čajomír o.s., dobrovolník, produkční, např. 08/2013 “Čajomír Fest”, produkce Obřadního podia,
Praha, Vyšehrad, 10/2014 “Čajomír trek a vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší čaje na světě
pořádané Word Tea Union“, spolupráce na produkci a organizaci, Průhonický park a zámek
09/2008-12/2012
Nadační fond Porozumění, dobrovolník, produkční, např. 02/2009 „Benefiční večer pro komunitní
centrum Motýlek“ (hlavní organizátor)
01/2001 –09/2010
Divadlo Kámen, externí spolupráce (herec, propagace a produkce, fotograf), např. 1/2007
výstava „Kamenný Kámen Divadla Kámen“, kavárna Dobrá trafika (hlavní organizátor)
Anglický jazyk - pokročilý
Řidičský průkaz skupina B
MS Office, Outlook, Internet atd.
Vlastnosti a zájmy:
 spolehlivost, pečlivost
 organizační a komunikační schopnosti, příjemné vystupování
 zájem o sebezdokonalování a osobní rozvoj
 vysoké pracovní nasazení
 odolnost vůči stresu
 schopnost kolektivní i samostatné práce
 sport, literatura, divadlo
 nekuřák

