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PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

září 2007–květen 2016 
RESPECT, a.s. 
Pod Krčským lesem 22, Praha 4
pojišťovací makléř
www.respect.cz

Pracovní pozice: Marketing & HR Support

Hlavní pracovní náplň:

marketing / grafika – grafické programy Adobe: firemní magazín, produktové karty, pozvánky, 
reklamy, roll–upy, newslettery, bannery, dárkové poukazy, blahopřání k narozeninám pro klienty, 
PF a mnoho dalších firemních materiálů ; v roce 2016 implementace nové corporate indentity 
PowerPoint: firemní prezentace a prezentace pro vzdělávací semináře určené klientům  
Speciální software: příprava grafiky na potisknutelná CD s prezentačními materiály 
marketing / ostatní oblasti – uživatelská správa webu, spolupráce s externím dodavatelem na 
SEO a Facebook stránce
vzdělávání – řízení projektu e–learningového vzdělávání, projekt nastavení systému vzdělávání 
včtně propojení 3 interních systémů: e–learning–intranet–informační systém | podílení se na 
osobním zaškolování nových zaměstnanců | spolupráce na přípravě interních vzdělávacích 
materiálů a přípravě testů
obchodní oddělení – podpora
firemní intranet – správa stránek

leden 2005–září 2006 
RESPECT, a.s. 
Pod Krčským lesem 22, Praha 4
pojišťovací makléř
www.respect.cz

Pracovní pozice: broker (obchodní oddělení)

Hlavní pracovní náplň: 

zpracování obchodních případů – spolupráce s obchodním ředitelem; zpracování obchodních 
případů od auditu, přes výběrové řízení na pojistitele, vyhodnocení výběrového řízení na 
pojistitele po přípravu pojistného programu s vybranou pojišťovnou, správa pojistného 
programu

září 2006–srpen 2007 
www.blahoslavenstvi.cz

Dobrovolnická činnost

současnost
www.grafika-a-design.cz
www.fler.cz/aniretak

www.strediskokobylisy.cz 
www.eg-egi.cz
www.sdb.cz
www.terezicka.cz

Freelancer v oblasti grafika a  vlastní kreativní tvorba, výroba dárkových předmětů

Dlouhodobější spolupráce: 
• Salesiánské středisko mládeže - středisko volného času, o.p.s. (nezisková organizace 

zaměřující se na práci s dětmi a mládeží ve volnočasových aktivitách) – převážně grafické 
práce, pomoc s PR a vytváření příspěvků na FB/IG, pomoc s benefičními koncerty

• E.G.I. Education Grow Insurance, s.r.o. (vzdělávací agentura zejména v oblasti pojištění) – 
grafické práce | E.G. Solution s.r.o. (nakladatelství a vzdělávání) – občasné grafické práce

• Salesiánská provincie Praha – příležitostné grafické práce
• Farnost svaté Terezie od Dítěte Ježíše – příležitostné grafické práce

2016–2018
www.antecom.cz

Spolupráce s vydavatelsvím ANTECOM – grafická úprava časopisu AGE management  
+ redakční práce

2018–2021, konec projektu
www.rovnaodmena.cz

MŠMT v rámci projektu „22 % K ROVNOSTI“ – grafické práce pro projekt

http://www.respect.cz/


září 2004–prosinec 2004 
www.keramiko.cz

Rekvalifikační kurs keramiky akreditovaný MŠMT

únor 1999–září 2004 
RENOMIA, a.s. 
Holandská 8, 639 00  Brno
pojišťovací makléř
www.renomia.cz

Pracovní pozice: broker (oddělení péče o firemní klienty)

Hlavní pracovní náplň:  

správa pojistného programu firemních klientů – správa pojistného programu včetně 
výběrových řízení na pojistitele, auditů pojistných smluv, vyhotovování dodatků v průběhu 
pojistného roku, zajišťování vinkulací a devinkulací pojistného plnění dle potřeby

září 1996–leden 1999 
RESPECT, a.s. 
Pod Krčským lesem 22, Praha 4
pojišťovací makléř
www.respect.cz

Pracovní pozice: broker–asistent (oddělení péče o firemní klienty)

Hlavní pracovní náplň:  

asistence při správě pojistného programu klientů – příprava podkladů k pojistnému programu, 
vyhotovování dodatků, příprava pojistných smluv a ostatních dokumentů.

VZDĚLÁNÍ A KURZY
2016 Rekvalifikační kurz „Počítačový grafik“ akreditovaný MŠMT (Educat)
2012 Kurz Adobe Illustrátor (GOPAS)
2010 Kurz Adobe Photoshop, InDesign (NICOM)
2004 Rekvalifikační keramický kurz akreditovaný MŠMT (Keramické studio Kohoutov)
1992–1996 Českoslovanská akademie obchodní Dr. E. Beneše, Resslova 8, Praha 2 (ČAO)

JAZYKY
Mateřský Český
Ostatní AJ – základy | NJ – základy

DALŠÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI
Grafické programy – Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator
Orientace v typografických pravidlech
Standardní práce na PC – MS Office: Word, Excel, PowerPoint
Psaní na stroji všemi deseti
Řidičský průkaz skupiny B

UMĚLECKÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI
Ruční zdobení svící
Keramika
Kresba a malba
Textilní tvorba
Možnost náhledu na www.fler.cz/aniretak

ZÁJMY
Sport – nordic walking, plavání
Zdravá výživa
Kreativita – viz výše

PREZENTACE NA WEBU
www.grafika-a–design.cz
www.fler.cz/aniretak

CO MÁM RÁDA
Mám ráda přátelský kolektiv, kde lidé chtějí spolupracovat 
a pomáhat si a ne spolu soutěžit.
Mám ráda upřímné a otevřené jednání.
Je pro mě důležitý lidský přístup a vycházet si vstříc;  
když se něco řekne, je možné se na to spolehnout.
Je pro mě důležité, když má práce smysl.
Mám ráda na práci klid.
Velkorysost za velkorysost.
Ráda dělám práci samostatně, ale těší mě, když tím mohu 
pomáhat konkrétní osobě, pro kterou ji dělám.

CO NEMÁM RÁDA
Nejrůznější „hry“, pomlouvání apod. 
Vytváření problémů místo hledání řešení.
Přebujelé ego. Když lidé nekomunikují. Perfekcionismus. 
Opravdu nesnáším manipulaci.

MOJE SILNĚJŠÍ STRÁNY
Spolehlivost. Komunikativnost. Harmonizace. 
Samostatnost. Pracovitost. Kreativita a invence. 
Pečlivost. Systematičnost.

MOJE SLABŠÍ STRÁNKY
Opravdu nemám ráda časový press, proti stresu 
jsem odolná tak středně. Někdy mám problém 
s vybalancováním pracovního a osobního života (v 
neprospěch osobního), ale snažím se na tom pracovat, 
protože mi to připadá hodně důležité.

http://www.keramiko.cz/
http://www.educat.cz/
http://www.gopas.cz/Novinky.aspx
http://www.nicom.cz/
http://www.keramiko.cz/
http://www.cao8.cz/

