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Pracovní
zkušenosti
Období
Povolání nebo
vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň
a oblasti
odpovědnosti

2011 –
Ředitelka a projektová manažerka
→
→
→
→
→
→

finanční řízení, fundraising
strategické a personální řízení
komunikace se členskými a spolupracujícími NNO, reprezentace a facilitace společných pozic NNO
komunikace se zákonodárci a veřejnou správou, zastupování v odborných
pracovních skupinách a poradních orgánech
komunikace a spolupráce s akademickým sektorem
monitorování, připomínkování a advokační činnost v rámci legislativy ovlivňující NNO

Název/jméno a
adresa
zaměstnavatele

Zelený kruh – asociace ekologických organizací
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2

Obor činnosti či
odvětví

Nevládní nezisková organizace (asociace); ochrana životního prostředí

Období
Povolání nebo
vykonávaná funkce

2005 – 2010
Projektová manažerka

Hlavní pracovní náplň a
oblasti odpovědnosti

Název/jméno a adresa
zaměstnavatele
Obor činnosti či
odvětví

Řízení víceletých celostátních projektů zaměřených na environmentální vzdělávání a osvětu,
řízení projektu financovaných z evropských strukturálních fondů, fundraising,
zadávání podlimitních zakázek
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Nevládní nezisková organizace (asociace); environmentální výchova a vzdělávání

Vzdělání,
odborná příprava
Období
Téma / zaměření
vzdělávání

Období
Téma / zaměření
vzdělávání

Období
Téma / zaměření
vzdělávání

Období
Téma / zaměření
vzdělávání

Období

2010
Cyklus Ekopsychologie jako východisko pro efektivní EVVO

2009
Příprava a řízení projektů

2007
Ekologické myšlení pro ekology

2006

Cyklus školení školitelů specializačních kurzů pro školní koordinátory EVVO
(metodika environmentální výchovy, základy ekologie a environmentalistiky, základy relevantní legislativy, lektors
dovednosti)

1999 - 2005

Dosažená kvalifikace

Astronomie a astrofyzika, zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce, titul Mgr.

Hlavní předměty /
profesní dovednosti

Znalosti a základní výzkum v oblasti matematiky a fyziky, programování

Název a typ
organizace, která
poskytla vzdělání

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 (VŠ)

Úroveň vzdělání v
národní nebo
mezinárodní
klasifikaci

ISCED 5A

Další zkušenosti,
znalosti,
dovednosti
Mateřský jazyk

Slovenština

Zkouška z českého
jazyka

Žádná – češtinu aktivně používám již více než deset let, písemná i ústní znalost na úrovni výborná

Znalost anglického
jazyka

Písemná i ústní znalost na úrovni výborná, nejvyšší formálně dosažený stupeň CPE (Certificate of Proficiency in
English)

Znalost německého
jazyka

Písemná i ústní znalost na úrovni výborná, nejvyšší formálně dosažený stupeň státní zkouška jazyková zkouška

Další relevantní
zkušenosti, znalosti a
dovednosti

Vyhodnocování efektivity vzdělávacích programů, hodnocení grantových žádostí, pořádání osvětových akcí,
poskytování konzultací a poradenství ve vzdělávání, tlumočení, členka správní rady European Environmental
Bureau.

