Životopis
1969 - 1973

Gymnázium v Pardubicích, humanitní větev

1973 - 1978

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor historie - latina

1978 - 1979

studijní pobyt na katedře obecných dějin a pravěku FF UK

1980

obhajoba rigorózní práce Historický kalendář Prokopa Lupáče z Hlaváčova
rigorózní zkouška z českých dějin a didaktiky dějepisu

1979 - 1981

vědecká aspirantura v oboru obecné dějiny se specializací na dějiny středověku

1981 - 1984

asistentka Katedry obecných dějin a pravěku FF UK

1984

obhajoba disertační práce na téma Anglo-ruské vztahy ve druhé polovině

16.století
1984 - 2001

odborná asistentka Katedry obecných dějin a pravěku, respektive Ústavu
světových dějin FF UK

1993 - 2001

členka Semináře východoevropských dějin, respektive Semináře
východoevropských a novověkých dějin

2001

habilitační řízení v oboru světové dějiny a obecné dějiny, habilitační práce

Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám
rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16.století
od 2000

členka oborové rady studijního oboru dějiny antického starověku zařazeného do
doktorského studijního programu Historické vědy na FF UK (dříve členka
oborové rady doktorského PGS v oboru dějiny antického starověku)

od 2001

vedoucí Semináře středověkých dějin

od 2002

členka oborové rady studijního oboru světové dějiny a obecné dějiny
zařazeného do doktorského studijního programu Historické vědy na FF UK

2001 - 2004 podíl na řešení výzkumného záměru CEZ: J 13/98 112100004 Vývoj společnosti

českých zemí v kontextu evropských a světových dějin
od 2005

podíl na řešení výzkumného záměru MŠMT č. MSM 0021620827 České země

uprostřed Evropy v minulosti i dnes
od 2006

fellow Centra medievistických studií Praha

od 2011

garant doktorského studia - obor: Historické vědy - historie/obecné dějiny

Studijní a badatelské pobyty:
Universität Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien (1993, 1998, 1999, 2005, 2006,
2009),
Universität München (1999, 2002)
Freie Universität Berlin (2001, 2006, 2007, 2008)
Universität Konstanz (1999, 2009),
Universität Passau (1992, 1994, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009)
Otto-Friedrich-Universität Bamberg (2004)
Universität Bayreuth (2003, 2005, 2007, 2010)

Přednáškové pobyty:
Pasov (1994) - „invited speaker“ - přednáška na téma Anfänge der englisch-russischen

Beziehungen in der zweiten Hälfte des 16.Jahrhunderts
Kostnice (2010) - „Gastdozent“ - semestrální kurs na téma Russland und das Abendland an der

Schwelle der Neuzeit

