
Zuzana Rajchlová (Martínková) 
 

   

Pohlaví: Žena  Státní příslušnost: Česká republika   

Pracovní : José Martího 407/2, 160 00, Praha 6, Česko 

E-mail: zuzamartinkova@gmail.com  Telefon: (+420) 220199462

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI  
[ 02/2015 – Aktuální ]  Výzkumný pracovník 

Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí 

Adresa: Praha, Česko 
Odvětví nebo obor: Odborné, vědecké a technické činnosti 
Spolupráce na přípravě výzkumných nástrojů, jejich testování, provádění
polostrukturovaných rozhovorů, spolupráce s výzkumným týmem.  

[ 10/2012 – Aktuální ]  Výzkumný pracovník (DPP) 

Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí 

Adresa: Ovocný trh 5, 116 36, Praha, Česko 
Spolupráce na přípravě výzkumných nástrojů, jejich testování, provádění
polostrukturovaných rozhovorů, spolupráce s výzkumným týmem.

[ 02/2002 – 02/2015 ]  Asistentka 

Ernst & Young 

Adresa: Karlovo nám. 10, 12000, Praha 2, Česko 
Odvětví nebo obor: Administrativní a podpůrné činnosti 
Administrativní podpora, marketing, pomoc při přípravě průzkumů, distribuce a
zpracování výsledků výzkumů, organizace konferencí a akcí, práce s databázemi,
vyhledávání informací, reporting, korespondence v AJ i ČJ a další.

[ 05/2008 – 06/2009 ]  výzkumný pracovník (DPP) 

Sociologický ústav AV ČR 

Adresa: Praha 1, 11000, Jilská 1, Česko 
Pomoc s prováděním sociologického kvalitativního výzkumu politické participace:
kontaktování respondentů, příprava, realizace a přepis rozhovorů.

[ 09/1999 – 09/2000 ]  zdravotní sestra 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

Adresa: Vršovická 65, 100 10, Praha 10, Česko 
zdravotní a ošetřovatelská péče

VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ
PŘÍPRAVA  

[ 2012 – Aktuální ]  Ph.D. studium 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií  

Adresa: Praha, Česko 
Studijní obory: Projekt: Vliv vnímání rizik spojených s globální změnou klimatu na
adaptační chování zemědělců 
Vnitrostátní klasifikace: ISCED 6 

mailto:zuzamartinkova@gmail.com


Další jazyk(y): 

angličtina 
POSLECH C1 ČTENÍ C1 PSANÍ B2 

SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV B2 MLUVENÁ KOMUNIKACE B2 

B

Environmentální studia
Projekt: Vliv vnímání rizik spojených s globální změnou klimatu na adaptační chování
zemědělců 

[ 2009 – 2012 ]  Titul Mgr. v oboru Sociální a kulturní ekologie 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií  

Vnitrostátní klasifikace: ISCED 5B 
Trvale udržitelný rozvoj, ekologie, environmentální sociologie, sociální ekologie, kulturní
ekologie, právo životního prostředí, politika životního prostředí

[ 2006 – 2009 ]  Titul Ba. v oboru Studium humanitní vzdělanosti 

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií  

Adresa: Praha 5, Česko 
Vnitrostátní klasifikace: ISCED 5A 
Filosofie, historie, sociologie, ekonomie, antropologie, psychologie

[ 2000 – 2001 ]  FCE (First Certificate in English) 

Euroway school in London  

Adresa: London, Spojené království 
anglický jazyk

ZNALOST JAZYKŮ  
Mateřský jazyk/jazyky: čeština 

DIGITÁLNÍ DOVEDNOS‐
TI  

Znalost programů sady MS Office |  Atlas.ti |  program SPSS 

PUBLIKACE  
Publikace 

Trnka R, Martínková Z, Tavel P. (2015): An integrative review of coping related to
problematic computer use in adolescence, International Journal of Public Health, 2015  

kapitola v knize 

Martínková Zuzana: Role hodnot při vnímání environmentálních rizik. In: Vědomí hodnot:
Hodnoty (nejen) v antropologických perspektivách, Edition: Andrias, vol. V, Publisher:
TOGGA, spol. s r. o., Editors: Ondřej Hudeček, Vojtěch Tomášek, pp.125-133

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ  
Osobní automobil: 

KONFERENCE A SEMI‐
NÁŘE  

[ 2013 ]  2013 

workshop „HODNOTY" V RÁMCI RŮZNÝCH ANTROPOLOGICKÝCH PERSPEKTIV. příspěvek
"Role hodnot při vnímání rizik"



[ 2016 ]  2016 

konference "ECONOMIC MODELING FOR CLIMATE-ENERGY POLICY (ECOCEP)" příspěvek
"Czech farmers' perception of and adaptation to climate change risks"

ORGANIZAČNÍ DOVED‐
NOSTI  

Organizační dovednosti 
Organizace konferencí a seminářů, spolupráce s vedoucími týmů a dalšími členy týmů

KOMUNIKAČNÍ A IN‐
TERPERSONÁLNÍ DO‐

VEDNOSTI  
Komunikační a interpersonální dovednosti 
Dobré komunikační dovenosti, absolventka kurzu zvládání konfliktů, týmová práce (účast
na několika školeních měkkých dovedností), komunikace v angličtině, prezentační
dovednosti

DOVEDNOSTI VZTAHU‐
JÍCÍ SE K URČITÉMU PO‐
VOLÁNÍ NEBO PRACOV‐

NÍMU MÍSTU  
 Dovednosti vztahující se k určitému povolání nebo pracovnímu místu 

design kvalitativních a kvantitativních výzkumů, analýza kvalitativních a kvantitativních
dat, psaní závěrečných zpráv

TÉMATA  
 

změna klimatu, percepce rizik, adaptace, dopady změny klimatu v
zemědělství, adaptační opatření v zemědělství, kvalitativní výzkum  
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