
  Klára Strohsová 

OSOBNÍ ÚDAJE Strohsová Klára  
 

 Heranova 1545, 155 00 Praha (Česká republika)  

 731 159 295     

 strohsova@gmail.com  

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI   

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁNÍ, ODBORNÁ 
PŘÍPRAVA A KURZY    

 

 

 

01/09/2008–do současnosti Tajemnice pro vědu a výzkum 

Západočeská univerzita v Plzni, Katedra antropologie Fakulta Filozofická, Plzeň (Česká republika)  

- koordinace výzkumných projektů a grantů,  příprava grantových žádostí 

- evidence a koordinace vědeckých aktivit (zejména konfernecí a vzdělávacích aktivit) a publikací 

- spolupráce se zahraničními institucemi (zejména koordinace mezinárodních smluv Erasmus+) 

- tajemnice pro doktorský studijní program Etnologie 

01/05/2012–do současnosti Finanční manažer projektu OPVK 

Západočeská univerzita v Plzni, Katedra antropologie FF ZČU, Plzeň (Česká republika)  

- finanční management projektu OPVK (NOTES CZ.1.07/2.3.00/20.0135) 

01/03/2012–do současnosti Koordinátor výstupů a výzkumný pracovník 

Západočeská univerzita v Plzni, Katedra antropologie Fakulta filozofická, Plzeň (Česká republika)  

- projekt Ministerstva kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní 
identity (NAKI) - Sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturního dědictví a paměti národa (č. 
DF12P01OVV008) 

- koordinace a dohled nad plněním stanovených aplikovaných výstupů projektu a podíl na realizaci 
výzkumného šetření 

01/09/2008–do současnosti Koordinátorka a management výzkumných projektů (více viz níže) 

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Česká republika)  

- koordinace a administrace výzkumných projektů 

- příprava žádostí o granty 

01/07/2009–28/02/2012 Finanční manažer a koordinátor projektu OPVK 

Západočeská univerzita v Plzni, Katedra antropologie FF ZČU, Plzeň (Česká republika)  

- finanční management projektu OPVK a koordinace výstupů (CEROP CZ.1.07/1.2.00/08.0013) 

09/2008–12/2013 Doktorský studijní program Etnologie (Ph.D.)  

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Česká republika)  

09/2006–06/2008 Studijní obor (Mgr.): Sociální a kulturní antropologie, FHS ZČU  

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Česká republika)  

09/2003–06/2006 Studijní obor (Bc.): Sociální a kulturní antropologie, FHS ZČU  



 

OSOBNÍ DOVEDNOSTI   

 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE   

 

 
 

 

 
 

 

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Česká republika)  

09/2002–06/2006 Gymnázium Jaroslava Heyrovského (maturita)  

Praha (Česká republika)  

Mateřský jazyk čeština 

  

Další jazyky  POROZUMĚNÍ MLUVENÍ PÍSEMNÝ PROJEV 

Poslech Čtení Ústní interakce 
Samostatný ústní 

projev  

angličtina C1 C2 C1 B2 C1 

francouzština B1 B2 A2 A2 A2 

bulharština B2 B2 B1 B1 A2 

němčina A1 A1 A1 A1 A1 

Výzkumné zkušenosti / projekty 

 

 

Koordinace výzkumných a vědeckých projektů: 

3/2013 → dodnes - zástupce manažera, koordinátor výstupů, výzkumník - RAXEN (Franet Project); 
zadavatel: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) 

09/2012 → 12/2012 - koordinátor výzkumného projektu, moderátor fokusních skupin - Kvalitativní 
analýza strachu z kriminality v Plzeňském kraji; zadavatel: Krajský úřad plzeňského kraje 

03/2011 → 06/2011 - koordinátor výzkumného projektu - Analýza pocitu bezpečí občanů vybraných 
obcí Plzeňského kraje; zadavatel: Krajský úřad plzeňského kraje 

09/2011 → 12/2011 - koordinátor výzkumného projektu - Kvalitativní analýza pocitu bezpečí občanů 
města Pardubic; zadavatel: Statutární město Pardubice  

09/2009 → 12/2009 - koordinátor projektu - Analýza vzdělávání a podpory učitelů ZŠ a SŠ v tématech 
extremismu, rasismu, xenofobie a tolerance; zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a televýchovy 

03/2009 → 06/2009 - koordinátor výzkumného projektu - Analýza situace "bezdomovců" v Plzni 
včetně identifikace jejich počtu 

02/2009 → 04/2009 - koordinátor výzkumného projektu - Analýza strachu z kriminality ve městě Plzni; 
zadavatel: Magistrát města Plzně 

10/2008 → 01//2009 - administrátor a výzkumník projektu - Analýza sociálních potřeb cizinců v Plzni; 
zadavatel: Magistrát města Plzně 

  

  

  


