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Havelkové

PhDr. Lenka Havelková v letech 1999 – 2004 studovala na Pedagogické fakultě UK 
učitelství pro SŠ a ZŠ, specializaci německý jazyk a ruský jazyk. Na katedře ruského jazyka 
působila během studia jako pomocná vědecká síla. 

Po ukončení studia nastoupila jako středoškolská profesorka na gymnázium v Příbrami, kde 
učila německý a ruský jazyk do roku 2009. Současně také vedla v letech 2004 – 2009 
jazykové kurzy němčiny a ruštiny pro veřejnost na Jazykové škole Tilia v Příbrami.

V roce 2004 byla přijata jako odborná asistentka Vysoké školy evropských a regionálních 
studií, o. p. s. v Českých Budějovicích a stala se vedoucí Vzdělávacího a konzultačního 
střediska VŠERS v Příbrami. Tuto funkci vykonává dosud.

Do doktorského studijního programu Pedagogika se zaměřením na didiktiku CJ byla přijata 
v roce 2005. Ještě v témže roce úspěšně složila rigorózní zkoušku na PedF UK – PhDr. a 
úspěšně splnila i dílčí naplánované zkoušky. Státní doktorskou zkoušku složila v roce 2008.

V roce 2008 získala grant GAUK pro doktorandy – řešila problematiku úzce související 
s tématem doktorské práce – Kulturologické aspekty ve výuce ruštině a němčině. Gant byl 
úspěšně obhájen v roce 2010. Získání grantu doktorandce umožnilo účastnit se řady 
zahraničních stáží a konferencí a aktivně na konferencích vystupovat a publikovat výsledky 
své práce, ať již to byla např. Moskva, Bělgorod, Granada, Salcburk. 

Vzhledem k tomu, že tematika frazeologie a kultorologie v posledních letech je velmi 
aktuální, doktorantka vždy měla možnost přicházet s novými příspěvky, které do té doby 
nebyly probádány a nikde publikovány. Publikační činnost je rovněž velmi pozoruhodná: byly 
uveřejněny tři články v odborných časopisech, z toho jeden v zahraničí – ve Španělsku, dále 
bylo publikováno 8 konferenčních příspěvků (z toho v zahraničí), 1 recenze, a 8 zpráv.

Ke studiu přistupovala zodpovědně, cílevědomě a se zaujetím.

V roce 2005 byla přijata na místo asistentky na katedru rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK. 
Zaměřuje se na vyučování didaktice ruštiny a vede na katedře pedagogickou praxi. Získané 
odborné zkušenosti se snaží realizovat v pedagogické praxi.

V Praze 1.9.2011                                                          PhDr. Hana Žofková, CSc.


