
ŽIVOTOPIS 

 

Mgr. Jana Kostrounová 

nar. 28. srpna 1986 v Plané u Mariánských Lázní 

 

Od akademického roku 2010/2011: 

Africká studia, FF UHK – čtyřleté doktorské studium v prezenční formě, od února 2013 ve 

formě dálkové. 

 

Odborné zaměření: arabský jazyk a literatura (moderní spisovná arabština, egyptská hovorová 

arabština, syrská hovorová arabština), Egypt, Tunisko, Sýrie, islám jako náboženství, 

politický islám, islámské právo, islámský radikalismus. 

 

Vyučované kurzy: Arabský jazyk, Politický islám, Moderní politické dějiny Egypta. 

 

Vedení bakalářských a magisterských prací. 

 

Téma disertační práce: Koncept lidských práv v islámu: koránská interpretace versus 

sekularizace ve světle současné právní úpravy Egyptské arabské republiky a Tuniské 

republiky. 

 

Školitel:  

PhDr. Petr Skalník, CSc. 

 

 

 

2010 

Mgr. – obor Kulturní antropologie Předního východu, FF ZČU v Plzni, absolutorium s 

vyznamenáním, obhájená diplomová práce na téma: Sýrie jako srdce islámské a arabské 

kultury 

 

2008 
Bc. – obor Blízkovýchodní studia, FF ZČU v Plzni 

 

1997 - 2005 

Gymnázium Stříbro 

 

1991 - 2006 

Základní umělecká škola Tachov 

I. a II. cyklus oboru Hra na klavír (úplné hudební vzdělání) 

 

 

Pracovní a odborné zkušenosti: 

 

od ledna 2015 

Velvyslanectví České republiky v Rabatu, Marocké království 

vedoucí Obchodně-ekonomického úseku, obchodně-ekonomický rada 

 

 



říjen 2013 – prosinec 2014 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

Odbor států Blízkého východu a severní Afriky 

 

leden - září 2013 

Ministerstvo zahraničních věcí Egyptské arabské republiky,  

Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze - tajemnice velvyslance J. E. Muhammada 

Ibrahima Abdelhakama a asistentka pro politické otázky 

 

květen/červen 2013 

ICMT 2013 - Interagency Civilian-Military Training 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Vojenská akademie Vyškov 

Kurz speciální přípravy pro civilní experty Ministerstva zahraničních věcí České republiky: 

kurz přežití 

 

srpen - říjen 2012 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - stáž na Odboru Blízkého východu a severní 

Afriky 

 

od listopadu 2011 

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) - juniorní analytička 

 

únor - červen 2011 

Velvyslanectví České republiky v Tunisu, Tuniská republika – stáž na sekretariátu velvyslance, 

kulturním a konzulárním úseku  

 

od akademického roku 2010/2011 
interní doktorandka Katedry politologie, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové 

 

březen – duben 2010 
Velvyslanectví České republiky v Káhiře, Egyptská arabská republika – stáž na obchodním, 

konzulárním, kulturním a tiskovém úseku  

 

 

Publikační činnost: 

 

Dcery a synové Nilu. Malý bibliografický slovník sestávající z portrétů významných 

osobností moderních egyptských dějin. Software, 2009. Vypracováno studenty Centra 

blízkovýchodních studií Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.  

 

Český rozhlas 1 - Radiožurnál 

Rádio Česko 

Obrana a strategie 

Euro-Atlantic Quarterly (EAQ.sk) 

Mezinárodní politika 

Gellnerovský seminář 

 

 

 



Vědecká a výzkumná činnost (granty a projekty): 

 

červenec 2013 

Londýn, Velká Británie - specifický výzkum 

 

akademický rok 2012/2013 

Univerzita Ajn Šams, Káhira, Egyptská arabská republika - stipendijní pobyt MŠMT ČR a 

Ministerstva vysokého školství Egyptské arabské republiky   

 

květen - červenec 2012 

Tunis, Tuniská republika - specifický výzkum: Islamisté versus demokratická tranzice.  

 

ZS 2010/2011 

Káhirská univerzita, Egyptská arabská republika - stipendijní pobyt MŠMT ČR a 

Ministerstva vysokého školství Egyptské arabské republiky; intenzivní kurz arabského jazyka, 

Moderní arabské literatury, Egyptské lidové literatury, Politické geografie, ukončeno 

závěrečnými zkouškami na Filosofické fakultě. 

 

 

Působení v zahraničí: 

 

červen - červenec 2012 

Institut Bourguiba des Langues Vivantes - Tunis, Tuniská republika; intenzivní kurz 

spisovného arabského jazyka pro velmi pokročilé (nejvyšší jazykový stupeň - VI.), kurz 

tuniské hovorové arabštiny, kurz arabské/islámské kaligrafie, kurz arabské kinematografie. 

 

leden - únor 2012 

Tunis, Tuniská republika - studijní pobyt 

 

červen - srpen 2009 
Damašská univerzita, Syrská arabská republika – intenzivní kurz arabského jazyka, ukončeno 

závěrečnými zkouškami na Filosofické fakultě. 

 

červenec – srpen 2007 

Izrael a Západní břeh Jordánu – studijní poznávací cesta 

 

srpen – září 2006 
Zabadání, Syrská arabská republika - intenzivní kurz arabského jazyka 

 

 

Členství v organizacích:   

 

Česko-arabská společnost 

Liga proti antisemitismu 

Česká společnost pro politické vědy 

 

 

 

 



 

Jazykové znalosti: 

 

arabština (státní jazyková zkouška všeobecná - C1; jazykový diplom Damašské univerzity, 

jazykový diplom Káhirské univerzity),  

angličtina (státní jazyková zkouška všeobecná - C1), 

němčina, 

hebrejština, 

akkadština, 

francouzština. 

 

 

Zájmy: 

 

Blízký východ, Afrika, svět islámu, cestování, cizí jazyky, hra na klavír, literatura, stolní tenis 

 

  

 


