
Mgr. MARTIN LAUER

Datum narození: 13.10. 1985
Bydliště: Murmanská 1247/11, Praha 10, 10000

Mobil: +420 723 222 988
Email:  martin.lauer@seznam.cz

Web: www. martin-lauer.com

Vzdělání:

2013 FF UK, Praha: absolvování oboru Anglistika-amerikanistika (specializace na kulturní 
kritiku, literární teorii a literární překlad)

2009 University of Bristol, Bristol, VB: stáž Erasmus na britské univerzitě

2006 Gymnázium Omská, Praha: dokončené středoškolské vzdělání s maturitou

2004 Anderson High school, Texas, USA: jednoletá studijní stáž na americké střední škole

Jazykové znalosti:

Angličtina: Plynulý projev v psané i mluvené formě, certifikáty FCE, TOEFL
Němčina: Pokročilý

Pracovní zkušenosti:

VOLVOX GLOBATOR 2016- –  překlad části knihy Alfreda Brendela Music, Sense
   and Nonsense z aj do čj

ART LINGUA, a.s. 2010- – překlady textů z oblastí kultury, umění, cestovního 
   ruchu z aj do čj a čj do aj
– překlad knihy Praha v srdci z čj do aj
– překlady titulků z aj do čj, korektury
– zapisování soudních líčení v angličtině

SKŘIVÁNEK s.r.o 2014- – překlady textů z oblastí kultury, cestovního ruchu,  
   práva a medicíny z aj do čj a z čj do aj

HIS, o.p.s 2012- – psaní hudebních recenzí a esejů pro dvouměsíčník
   His Voice a internetové stránky časopisu

MUSICWEB, s.r.o 2014- – hudební publicistika

LLS s.r.o 2014- – konsekutivní a simultánní tlumočení



ESTHÉ a.s. 2012- – překlady textů z oboru estetické medicíny a 
   marketingu z čj do aj, korektury textů

Tomíček Legal, s.r.o 2013- – překlady textů z oblasti práva z čj do  aj

PORTA LINGUA s.r.o 2013 – firemní výuka angličtiny

JIPKA, a.s 2010-2014 – výuka angličtiny

SEGWAY TOURS s.r.o 2009 – průvodce Prahou

SF Servis 2007-2008 – výuka angličtiny

Daily Walks 2005 – provádění turistů Prahou

Počítačové schopnosti: pokročilá znalost práce v MS Word, MS Excel, Trados Studio 2014, 
Across, GTT, Cubase 5

Ostatní kvalifikace: řidičský průkaz třídy B

Zájmy: překladatelství a tlumočení (angličtina/čeština), umění,  literatura, hudba, hra na 
hudební nástroje, sport, cestování


