
Bc. Anna Burdová, absolventka gymnázia v roce 2007 

 

Po maturitě nastoupila na katedru žurnalistiky 
při FSV UK v Praze s vidinou, že jí škola dá 
průpravu pro psaní na profesionální úrovni. 
Nebylo to však jen psaní a pilování 
žurnalistických žánrů, na které bylo studium 
zaměřeno. Ze své podstaty vyžadovalo 
všeobecný přehled v oborech, jako je historie, 
ekonomie, sociologie, psychologie atd. Tehdy 
poprvé naplno ocenila základy, které získala na 
gymnáziu. 

Po absolvování vysokoškolského studia v roce 
2010 začala Anna Burdová pracovat jako 
novinářka na volné noze. Zprvu psala jako 
externistka pro tištěná i online periodika, 
zaměřená především na kulturu a životní styl. 
Poté se začala věnovat copywritingu 
(reklamnímu textařství) a obsahovému 
marketingu. V roce 2013 zahájila spolupráci 
s literární agenturou MÁM TALENT jako literární 
redaktorka. Nadále se rovněž věnovala literární 
tvorbě. V současné době (jaro 2021) má na 
svém kontě tři dětské knihy (na základě jedné 
z nich dokonce vznikl rozhlasový večerníček 
Hajaja) a na podzim 2021 s nakladatelstvím 
Fragment připravuje vydání dalších dvou. 

S přibývajícími léty a životními zkušenostmi u Anny Burdové nad touhami po pracovním 
uplatnění a materiálním zajištění stále víc převládá potřeba být co platná svému okolí 
a věnovat se společensky přínosným činnostem. Proto svůj čas věnuje zejm. neziskovému 
sektoru. Příležitostně spolupracuje se sbírkovým projektem Světluška Nadačního fondu 
Českého rozhlasu a od listopadu 2018 pracuje pro službu Návštěvy POTMĚ, v rámci níž 
zrakově postižení navštěvují seniory v domácnostech a pečovatelských službách. 

K Anniným zálibám patří literatura (nejen tvorba, ale i četba), příroda (zejm. ornitologie), 
turistika, fotografování a další volnočasové aktivity, především cvičení a procházky s vodicí 
fenkou Dixinkou. 

 

„Až s věkem si člověk uvědomí, jak zásadní vliv na naše životy a další směřování mají 
pedagogové – nejen s ohledem na předané znalosti, ale i s ohledem na osobnost každého 
z nich. Opravdu často vzpomínám na pedagogy ze  svých gymnazijních let a na všechny 
v dobrém. Hlavně na paní profesorku Janu Hozovou, která nám byla skvělou matkou 
třídní, na paní profesorku Evu Zichovou a její přínosné hodiny dějepisu a společenských 
věd, příjemně plynoucí hodiny angličtiny s panem profesorem Ivanem Antovem nebo paní 
profesorkou Janou Buškovou, která biologii a chemii sice dokázala podat neuvěřitelně 
zábavným způsobem, mně osobně však jako humanitně založenou žákyni víc poznamenala 
její krásná osobnost než látka, kterou se nás trpělivě snažila naučit. Dodatečně děkuji  
všem zmíněným i nezmíněným za vše, čím přispěli k rozvoji mé osobnosti!“ 


