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E V R O P S K Ý  F O R M U L Á Ř  

Ž I V O T O P I S U  
 

 
 
 

OSOBNÍ INFORMACE 
 

Jméno  PhDr. Radek Blaheta 
Adresa  Ke Stadionu 946/17, 196 00 Praha 9–Čakovice 
Telefon  608 557 355 
E-mail  blaheta@centrum.cz 

 

Národnost  česká 
 

Datum narození  8. 3. 1977 
 
 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 
  

• Období (od–do)  1999–2010 
• Jméno a adresa zaměstnavatele  externí spolupráce s různými klienty (práce na ŽL) 

• Název odvětví  překlad, redaktorská činnost, tvorba a redakce slovníků 
• Dosažená pozice  překladatel z/do angličtiny, autor, redaktor 

• Hlavní pracovní náplň 
a odpovědnost 

 překlady obecných a odborných textů (zejména z ekonomické a právní oblasti), hlavní 
zadavatelé: Úřad vlády ČR, Computer Press, a. s., Nakladatelství Fraus, s. r. o., Ústav výzkumu 
a rozvoje vzdělávání PedF UK, Leo Burnett Advertising, s. r. o., Konsigna Handel, k. s., 
Casablanca INT, s. r. o.; 
2006–2007 – spoluautor a odpovědný redaktor publikace FRAUS Praktický ekonomický slovník 
anglicko-český / česko-anglický, odpovědný redaktor publikace FRAUS Praktický technický 
slovník anglicko-český / česko-anglický 

 
• Období (od–do)  2007–2010 (ukončení práce na interní pozici v dubnu 2010) 

• Jméno a adresa zaměstnavatele  Nakladatelství Fraus, s. r. o., Edvarda Beneše 72, 301 00 Plzeň 
• Název odvětví  vydávání učebnic a slovníků 

• Dosažená pozice  odborný redaktor (anglický jazyk) 
• Hlavní pracovní náplň 

a odpovědnost 
 odpovědnost za tištěnou i elektronickou produkci – vedení externistů, grafiků, programátorů, 

redakční zpracování textů; řízení např. těchto projektů: FRAUS Ilustrovaný tematický slovník 
anglicko-český, FRAUS Přehledná anglická gramatika, FRAUS Cvičebnice anglické gramatiky, 
projekt testování angličtiny; spolupráce např. na těchto projektech: FRAUS Velký ekonomický 
slovník anglicko-český / česko-anglický (slovník roku 2008), učebnice angličtiny First Choice, 
interaktivní učebnice ruštiny Raduga po-novomu; 
překlady, prezentace, účast na konferencích a veletrzích 

 
• Období (od–do)  1999–2007 

• Jméno a adresa zaměstnavatele  externí spolupráce s různými klienty v Praze (práce na ŽL), např. Konsigna Handel, k. s., 
Casablanca INT, s. r. o.,  Commander Systems, s. r. o., Makro Cash & Carry, s. r. o., České 
Radiokomunikace, a. s.; 
2004–2005 – spolupráce s jazykovou školou James Cook Languages, s. r. o. 

• Název odvětví  výuka anglického jazyka 
• Dosažená pozice  lektor 

• Hlavní pracovní náplň 
a odpovědnost 

 výuka anglického jazyka (zejména obchodní angličtiny) 
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• Období (od–do)  2002–2004 

• Jméno a adresa zaměstnavatele  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, náměstí J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 
• Název odvětví  lingvistika; knihovnictví 

• Dosažená pozice  asistent; katalogizátor 
• Hlavní pracovní náplň 

a odpovědnost 
 příprava textů pro anglicko-český paralelní korpus; elektronická katalogizace v knihovně Ústavu 

anglistiky a amerikanistiky FF UK 
 

• Období (od–do)  1997–1998 (18 měsíců) 
• Jméno a adresa zaměstnavatele  ekologické farmy v Anglii a Skotsku, zvláště Sedlescombe Organic Vineyard, Cripp’s Corner, 

Robertsbridge, East Sussex, TN32 5SA 
• Název odvětví  ekologické zemědělství (člen organizace WWOOF) 

• Hlavní pracovní náplň 
a odpovědnost 

 výroba biopotravin 

 
VZDĚLÁNÍ A KURZY 

 
• Období (od–do)  1999–2006 

• Název a typ organizace  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
• Obor  Anglistika a amerikanistika 

• Získaný titul  PhDr. (rigorózní práce English Book Titles in Gerundial Form, vedoucí práce prof. PhDr. Libuše 
Dušková, DrSc.) 

 
• Období (od–do)  2003–2005 

• Název a typ organizace  Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
• Kurz  Právní lingvistika a překlad – angličtina (vedoucí kurzu PhDr. Marta Chromá, Ph.D.) 

 
• Období (od–do)  1999–2000 (2 semestry) 

• Název a typ organizace  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
• Obor  Filozofie 

 
• Období (od–do)  1991–1996 

• Název a typ organizace  Obchodní akademie Šenov u Nového Jičína 
 

OSOBNÍ SCHOPNOSTI 

A DOVEDNOSTI 
 

MATEŘSKÝ JAZYK  čeština 
 

OSTATNÍ JAZYKY  angličtina – vynikající znalost 

  španělština – středně pokročilá znalost 
  ruština – středně pokročilá znalost 

 
TECHNICKÉ SCHOPNOSTI 

A DOVEDNOSTI 
 MS Office, OpenOffice; memoQ; Adobe InDesign, QuarkXPress; ACTIVstudio, Smart Notebook; 

desetiprstová hmatová metoda při psaní na klávesnici 
 

OSTATNÍ SCHOPNOSTI 

A DOVEDNOSTI 
 

spolehlivost, preciznost, systematičnost, týmová spolupráce, flexibilita 

 
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ  B 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE  živnostenské listy: překladatelská a tlumočnická činnost, výuka jazyků 
 


