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Zájmy:
Baví mne práce, kterou dělám - v celé její rozmanitosti a pestrosti. Jen jsem z toho
přebíhání mezi různými pracovními aktivitami na konci týdne tak unavená, že se o
víkendu ráda pořádně prospím. Ve volném čase ráda zajdu s přáteli na kávu, víno,
horkou čokoládu nebo nějaký drink, ráda se podívám na pěkný seriál, pokouším se
zpívat v gospelovém sboru Brno Gospel Choir a abych jen neseděla, pořídila jsem si
koloběžku a občas se snažím o nějaký pohyb.

Jak ji vidí členky týmu:
Je moc hodná, i když se to snaží skrývat, a i přes svůj věčný pesimismus šíří dobrou
náladu. Miluje doktora House, červenou barvu a puntíky. Nosí božské šaty, které jí
zbytek týmu vždycky závidí. I když se nakonec většinou prokáže, že měla stejně
pravdu (což je prostě a jednoduše dáno tím, že má zdaleka největší odborný
přehled a schopnosti), podporuje samostatnost členek týmu a vede s nimi diskuze,
které umí rázně utnout, přehoupnou-li se do diskuzí neplodných. Svou náročností
nás burcuje k maximálním výkonům, které nikdy nezapomene náležitě ocenit.

