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DR. IVETA HAJDÁKOVÁ 
e-mail: iveta.hajdakova@gmail.com 
tel. +420 776 280 236 
LinkedIN: https://cz.linkedin.com/pub/iveta-

hajdakova/11/982/564  
 

 

PROFIL 

Antropoložka se zaměřením na kvalitativní výzkumné metody, se schopností navrhovat a vést 
projekty a skupiny, pracovat v týmu i samostatně. Organizovaná, komunikativní, se zaměřením na 
analytické a kritické myšlení a výjimečnou motivací učit se. Rozsáhlé zkušenosti s výukou, prezentací 
a publikováním odborných i populárních témat v češtině a angličtině.  
 
 
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 

Doktorandka 
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze 2009-15 

 Návrh, vedení a analýza výsledků dlouhodobého kvalitativního výzkumu práce, spotřebních 
praktik, jídla a expertízy v oblasti gastronomie a pohostinství (etnografie, zúčastněné 
pozorování, rozhovory, archivní výzkum, diskurzivní analýza) 

 Navrhování a spravování projektů a grantů (GA UK, SVV, PRVOUK) 

 Účast na kolektivních výzkumných projektech (Peníze chudých, FHS; Etnografie: Od dogmy 
k heterodoxii , FHS; Symetrická a relační antropologie, FHS.) 

 Organizace konferencí: výběr tématu; příprava „call for papers;“ výběr delegátů; komunikace 
s delegáty; organizace dopravy a ubytování; péče o delegáty. (Ekonomizace života a sociální 
nerovnosti, CASA, Telč; Transition 2.0, CASA, Praha.) 

 Pravidelná účast a vystupování na mezinárodních konferencích 

 Pravidelné příspěvky v odborných publikacích i v médiích 

 Výuka a vedení vlastního kurzu se zaměřením na ekonomickou antropologii.  
 
Externí vyučující 
Katedra sociálních věd, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice  2013-14 

 Zodpovědnost za vedení a příprava koncepce a materiálů vlastních kurzů pro studenty 
bakalářského a magisterského oboru antropologie se zaměřením na ekonomickou 
antropologii (Trh, morálka a postsocialismus) a na analytické a kritické myšlení a terénní 
výzkum (Interpretativní seminář). 

 Dlouhodobá práce s vedením a motivací studentů a jejich prací, supervize projektů a 
závěrečných prací, hodnocení a poskytování zpětné vazby se zaměřením na rozvoj 
analytického, tvořivého a kritického myšlení.  

 Schopnost koncepčně představit obor, klíčová témata, koncepty a metody tak, aby studenti 
získali široký přehled a zároveň našli specifickou oblast pro prohlubování vlastního zájmu.  

 
Lektorka anglického jazyka pro individuální i skupinové kurzy 
Surf ‘n’ Turf Summer School, Jazykový Institut Praha, jazyková škola LEXIS  2006- 

 Surf ‘n’ Turf Summer School - Spoluvedení jazykové školy, oslovování klientů, reklamní 
kampaň. 

 Výuka jazyka, plánování učebních osnov, organizace a samostatné vedení kurzů vyžadující 
kreativní a dynamický přístup orientovaný na individuální potřeby klientů. 

 Schopnost motivovat studenty a plnit krátkodobé i dlouhodobé cíle.  
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 Schopnost vzbuzovat a udržovat u klientů dlouhodobý zájem o jazyk a budovat image 
jazykové školy.  

 Podílení se na zlepšování služeb pro klienty i pracovních podmínek pro lektory.  
 
Externí redaktorka 
Nový Prostor*  2009-12 

 Spoluautorství článků se zaměřením na sociální problematiku a gender.  

 Samostatný výběr témat ke zpracování. 

 Schopnost podat sociálně-vědní poznání zábavnou, čtivou a srozumitelnou formou a zahájit 
širší společenskou diskuzi. 

 
Asistentka a hosteska 
Nathalie Beltman PR  2003-08 

 Administrativní a organizační práce při pořádání eventů. 

 Schopnost pohotového řešení problémů, příjemné a profesionální vystupování. 

 Týmová práce. 
 
Fundraisingová rekruiterka 
Amnesty International  2006 

 Aktivní oslovování, prezentace projektů a budování členské základny 
 
Work and Travel USA  2004 
   
 
VZDĚLÁNÍ 

Doktorské studium antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze 2009- 
Mgr., Obecná antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze  2009 

Absolvovala summa cum laude. 
Bc., Religionistika, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze  2007 
Gymnázium bilingválne anglicko-slovenské, Sučany [t.č. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu]  2001 
  
 
STUDIJNÍ POBYTY 

Fulbright-Masarykovo stipendium, Ústav Sociologie, Columbia University, USA            2012-13 
Program Erasmus, University of Glasgow, UK  2005 
Stipendium Secondary School Scholarship od Open Society Fund, Cheney High School, USA.  1998-99 
 
 
JAZYKY 

Slovenština Mateřský jazyk 
Čeština  Výborná znalost 
Angličtina Výborná znalost  
  TOEFL score 630 (z roku 2001) 
  Odborná státní jazyková zkouška pro obor informatika (prospěla s vyznamenáním) 
Španělština Středně pokročilá úroveň 
Němčina Mírně pokročilá úroveň 
 
 
POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI 

MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint   výborná znalost na každodenní bázi 
WWW, Sociální sítě, mobilní platformy    výborná znalost na každodenní bázi 
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Photoshop, Illustrator, GIMP, Adobe Flash    pokročilá znalost   
HTML        mírně pokročilá znalost 
ATLAS.ti       mírně pokročilá znalost 
Google Analytics, Facebook Insights    mírně pokročilá znalost 
 
 
ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ 

Fulbright-Masarykovo stipendium pro doktorandy  2011 
Stipendium za vynikající studijní výsledky, FHS UK 2009 
Stipendium Erasmus  2005 
Stipendium Secondary School Scholarship, Open Society Fund  1998 
Několik ocenění za kreativní a esejistické psaní (British Council Slovakia Creative Writing Competition; 
US Peace Corps Essay Competition, Transparency International, Slovakia)  1996-2001 
 
 
VYBRANÉ PUBLIKACE A MÉDIA 

Veselková, Ivana. (2014) “Čeští foodies rádí poučují.” Radio Wave, 8. leden, 
(http://www.rozhlas.cz/radiowave/spolecnost/_zprava/cesti-foodies-radi-poucuji--1300854.) 

Hajdáková, Iveta. (2013) “Jak strávit současnou gastro-módu?” Labyrint Revue 33–34. 10–12. 
Varyš, Vojtěch. (2013) “Posedlost vařením.” Reflex, No. 38, September 19, 32-35. 
Černá, Michaela. (2013) “Rukola už není in. Žhavou novinkou jsou v Americe kompoty.” Lidovky.cz, 

19. 5. (http://www.lidovky.cz/rukola-uz-neni-in-zhavou-novinkou-jsou-v-americe-kompoty-
pzg-/dobra-chut.aspx?c=A130516_110652_dobra-chut_mc). 

Stinglová, Helena. (2013) “Jídlo jako koníček, umění i politický postoj. New York ovládla kultura 
foodies.“ iForum, 15.4. (http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14339.html). 

Stinglová, Helena. (2012) “Peníze v luxusní restauraci nikdy neuvidíte.“ iForum, July 24. 
(http://iforum.cuni.cz/IFORUM-13248.html). 

 
 
ZÁJMY 

Tvůrčí psaní, jídlo a gastronomie, literatura, umění, internet a nová média, věda.  
 
Reference na vyžádání 
 
 
* Všechny texty jsou k dispozici v archivu http://www.novyprostor.cz/archiv-cisel.html; některé texty jsou k dispozici na 
http://www.novyprostor.cz/clanky/iveta-hajdakova-michal-ded.html a http://www.novyprostor.cz/clanky/iveta-hajdakova-
a-michal-ded.html.  
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