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 Souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány v souladu 
se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. Tyto údaje neposkytuji za účelem účasti v zadávacím řízení. 

 Mgr. Zuzanna Rusnok 
IČO: 04292138 
DIČ: 8958984299  

 

Kontaktní údaje:  +420 728 987 408  

   zuzanna@rusnok.pl  

z.rusnok@gmail.com 

   Kamerunská 603/9, 160 00 Praha 6  

 

Reference jsou dostupné zde: http://navolnenoze.cz/prezentace/zuzanna-rusnok/doporuceni/  

Překlady  

PL<->CS, SK>PL, EN>PL, EN>CZ  
Překlady, korektury, transkreace 

Lokalizace SW, webů, e-shopů, SEO  

Propagační materiály, školící materiály  

Hlavní obory: retail, kosmetika a wellness, potraviny, ochrana zdraví, marketing 

 

Na překladech do češtiny spolupracuji s korektorkou, v případě překladů do polštiny je 

korektura dalším RM možná na vyžádání.  

 

Tlumočení (simultánní, konsekutivní, doprovodné) 

PL<->CS, SK>PL, EN>PL, EN>CZ  
Nejdůležitější zakázky v roce 2016:  

Školení ve společnostech Pepco (35 dnů) 

Motivační školení Oriflame 

Exkurze: spalovna odpadu Termizo v Liberci, LEAN centrum Škoda, Agrární komora v Opolí  

Obchodní jednání společnosti H&M 

Doprovodné tlumočení pro pacienty oční kliniky Lexum 

Doprovodné tlumočení schůzek u právníků (soukromí klienti) 

Tlumočení diskuzí během Bardzo fajného festivalu v Biu Oko 

Konference odborů společnosti Valeo 

Konference Starlife, TianDe (kosmetika a doplňky výživy) 

Konference Polského sdružení zaměstnanců BOZP 

Konference Čedok & Itaka 

Farmaceutická konference Moelnlycke 

 

CAT:  SDL Trados Studio 2014, MemoQ 2015, Memsource  
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Vzdělání:  
2015-2016 Doplňkové studium pro překladatele právních textů „Juridicum“, Karlova 

univerzita 

2014-2016 Postgraduální studium učitelství polštiny pro cizince, Wroclawská univerzita  

2014-2015  Stipendium programu Visegrad Fund, Karlova univerzita 

výzkum „Mezijazyková interference ve výuce češtiny u polských mluvčích.“ 

2009-2014 Český jazyk a literatura, Vratislavská univerzita, Mgr.  

2010-2013  Ruský jazyk a literatura, Vratislavská univerzita, Bc.  

 

Školení, další kvalifikace:  
12. 2016  Státní jazyková zkouška pro obor překladatelský, zn. výborně 

08. 2015  Kurz dálkového videokonferenčního tlumočení, Belisha Beacon 

04. 2015 Školení pro tlumočníky PL – notace v konsekutivním tlumočení, JTP 

05. 2014  Školení pro překladatele PL/CS – trestní zákon a trestní řízení, Sdružení 

polských překladatelů (Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich)  


