
Životopis 

 

Meno, priezvisko:  Eva Rýdza 

 

Trvalé bydlisko: Jégého 1/8, 97101 Prievidza,    

Slovensko 

Prechodné bydlisko:  Oblouková 12, 10100 Praha 

 

Dátum narodenia:  03.10.1992 

 

Kontakt:   telefón: +420 702 056 228 

       +421 908 570856 

e-mail: evi.rydza@gmail.com  

 

Vzdelanie: 2016-2019  Univerzita Karlova v Prahe, Fínska   

    filológia a východoeurópske štúdia   

   (profilový jazyk: lotyština), titul Mgr. 

Diplomová práca na tému „Korpusová 

analýza vybraných lotyšských somatizmov“ 

2013-2016 Univerzita Karlova v Prahe, Fínske 

a východoeurópske štúdia (profilový jazyk: 

lotyština), titul Bc. 

 Bakalárska práca na tému „Fínsky 

hovorový jazyk a jeho použitie v textoch 

moderných piesní“ 

2012-2013  VŠE v Prahe, Medzinárodný obchod     

                                                 

Doplnkové vzdelanie: 2019   Prekladateľský kurz pre začínajúcich  

       prekladateľov FILI, Helsinki, Fínsko 

2018   Výmenný študijný program Erasmus+                           

    Turku, Fínsko 

2015   Letný jazykový a historický kurz CIMO,  

    Turku, Fínsko 

2014   Výmenný študijný program Erasmus+ Riga,  

       Lotyšsko    

    2014   Letný jazykový kurz CIMO, Turku, Fínsko 

2011   Jazykový certifikát z fínskeho jazyka, 

   úroveň B 1.2   

2011   Štúdium vo Fínsku, Helsingin aikuislukio  

 2009-2010   Stredoškolský výmenný program, Fínsko,  

   Porin suomalaisen yhteislyseo 

  

Pracovné skúsenosti:   07/2019-súčasnosť Expedia Services CZ, Praha 

Pozícia a náplň práce: B2B podpora 

hotelových partnerov s fínčinou 

a angličtinou, komunikácia s hotelovými 

partnermi za účelom vyriešenia problémov, 

mailto:evi.rydza


poskytovanie samoobslužnej podpory, 

udržiavanie dobrých obchodných vzťahov 

03/2019-05/2019       Prekladateľská agentúra Presto, Praha                                

Pozícia a náplň práce: projektová asistentka 

EU oddelenia, zaisťovanie nových 

prekladateľov, komunikácia 

s prekladateľmi v angličtine, zriaďovanie 

projektových podkladov a zaistenie ich 

včasného vyhotovenia 

06/2017-06/2018 Prekladateľská agentúra Presto, Praha 

Pozícia a náplň práce: projektová asistentka 

EU oddelenia, zaisťovanie nových 

prekladateľov, komunikácia 

s prekladateľmi v angličtine, zriaďovanie 

projektových podkladov a zaistenie ich 

včasného vyhotovenia 

08/2016- 06/2017 Hotel SAX, Praha 

Pozícia a náplň práce: recepčná, 

komunikovanie s hosťami v angličtine a 

fínčine, riešenie problémov, spracovanie 

rezervácií, spravovanie hotelového 

informačného systému Fidelio  

09/2011-06/2012 doučovanie anglického jazyka, Prievidza 

Náplň práce: pomáhanie s učením 

angličtiny žiakom základných a stredných 

škôl 

 

Publikované preklady: FI ˃CS: Maria Peura: Profík. In: Za letních nocí se tu nespí lehce: 

Antologie povídek z fínského severu. Vimperk: Pistorius & 

Olšanská, 2019,  s. 119-124. 

 

Jazykové znalosti: anglický jazyk – C1  

 fínsky jazyk – C1  

 český jazyk – C1 

    lotyšský jazyk – B2 

    španielsky jazyk – A2 

    francúzsky jazyk – A1 

     

Počítačové zručnosti: Microsoft Word – pokročilá 

    Microsoft Excel – základy 

    Microsoft Outlook – pokročilá 

    Microsoft PowerPoint – pokročilá 

    Adobe Photoshop – mierne pokročilá 

 

Osobné záujmy: fotografovanie, cestovanie, literatúra, jazyky, hudba 

 

Vlastnosti:  zodpovednosť, flexibilita, precíznosť, zmysel pre humor, 

organizačné schopnosti 


