
Bc. Pavlína Bromová 

Osobní údaje 

Datum a místo narození: 09. 07. 1995, Písek 

Adresa:  Třitim 33, 375 01 Týn nad Vltavou, Česká republika 

Telefon: +420 607 182 831 

E-mail: pavlina.bromova@gmail.com 

Vzdělání 

09/2018 – nyní  Univerzita Passau (DE) (magisterské studium) 

   obor: Evropská studia 

09/2017 – 02/2018  Univerzita Augsburg (DE) (studijní pobyt) 

   obor: Germanistika 

09/2015 – 08/2016  Univerzita Passau (DE) (studijní pobyt) 

   obor: Evropská studia 

09/2014 – 06/2018  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (bakalářské studium) 

   obor: Česko – německá areálová studia 

09/2006 – 06/2014  Gymnázium Týn nad Vltavou 

   Všeobecné vzdělání 

Pracovní zkušenosti 

04/2019 – 03/2020  Univerzita Passau, Katedra moderních a současných dějin a jejich 

kultur (DE) 

   studentský asistent v Iniciativě Perspektive Osteuropa 

10/2019 – 12/2019  EUREGIO Bavorský les – Šumava – Dolní Inn (DE) 

   výuka českého jazyka na základní škole Haidenhof a Salzweg 

10/2018 – 07/2019  EUREGIO Bavorský les – Šumava – Dolní Inn (DE) 

   výuka českého jazyka na základní škole St. Nikola Passau 

07/2018 – 09/2018  KOBOZ SERVICE s. r. o. – E-shop Dentmania.de, Nazuby.cz 

   optimalizace internetového obchodu, překlady článků na web 

06/2017 – 09/2017  KOBOZ SERVICE s. r. o. – E-shop Dentmania.de, Nazuby.cz 

   zákaznický servis, online – marketing 

Stáže 

03/2018 – 04/2018  SOPHIA, jazykové služby s.r.o. 

   vytváření zákaznických slovníků, kontroly dodaných překladů 

10/2016   Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V. (DE) 

   administrativní a organizační činnost, překlad webových stránek  

09/2016   Poslanecká kancelář Bernharda Roose (DE) 

   administrativní a organizační činnost  

mailto:pavlina.bromova@gmail.com


Jazykové znalosti: 

Český jazyk  mateřský jazyk 

Německý jazyk plynule slovem i písmem (Goethe certifikát C1) 

  (ŽL na překladatelskou činnost) 

Anglický jazyk na úrovni dorozumění (B1+) 

Španělský jazyk začátečník 

 

Řidičský průkaz: 

A1- lehký motocykl B – osobní automobil 

 

Další zájmy: 

03/2019 - účast na semináři Digitalizuj demokracii 

03/2019 - účast na školení ,,How to be a leader“ 

01/2017 – 02/2018 – koordinátorka stipendijních pobytů v GFPS-CZ 

10/2016 – účast na 5denním semináři Professional Volunteering 

08/2016 – spoluorganizátorka 14denního česko-německého kurzu v Krušných horách 

07/2016 – účast na dvoudenním semináři Vědecké psaní 

04/2016 – účast na jednodenním semináři Neverbální komunikace 

školní rok 2014/2015 – členka německé studentské divadelní skupiny Budweiser 

Theatergruppe 

 

Záliby: 

in-line bruslení, plavání, piškvorky, venčení psů  

 

České Budějovice, 28. 8. 2020   

Bc. Pavlína Bromová 

            

           

 


