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PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI  
(POSLEDNÍCH 10 LET) 

                         

 

                 Datum (od – do) 

                         Organizace 

                                 Pozice 

 leden 18 – dosud 

OSVČ 

poradenská činnost v oblasti sociální politiky v ČR a EU;  

publikační činnost 

                 Datum (od – do) 

                         Organizace 

                                 Pozice 

 leden 14 – prosinec 17 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministryně 

                  Datum (od – do) 

                         Organizace 

                                 Pozice 

 září 12 – leden 14 

Jedličkův ústav a školy, střední škola sociálně správní 

Vyučující předmětů sociální politika a sociální zabezpečení 

                 Datum (od – do) 

                                 Pozice 

 leden 11 – leden 14 

Genderová expertka v projektech ESF  

Zodpovědné veřejné zakázky (o. s. Nová ekonomika); 

Začít můžeš kdykoli (Santia Brno, s. r. o. - návrat žen 50+ na trh práce); 

Podnikej! (o. s. Studnice, Plzeň – podpora žen při zahájení podnikání); 

Příležitost (Litvínovská vzdělávací společnost – slaďování rodinného a 
pracovního života) 

                 Datum (od – do) 

Organizace 

 listopad 10-květen 11 

Městská část Praha 2 

 Pozice  uvolněná místostarostka pro oblast kultury a volnočasových aktivit  

                 Datum (od – do)  duben 09-září 10 

 Organizace  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Pozice  ředitelka odboru rovných příležitostí ve školství  

Hlavní aktivity a odpovědnost  řízení koncepční a metodické činnosti v oblasti rovnosti žen a mužů, 
vzdělávání dětí a žáků zdravotně či sociálně znevýhodněných; 
definování oblastí podpory v ESF; komunikace s novináři a odbornou 
veřejností; účast na pravidelných školeních vedoucích školských odborů 
z krajských úřadů; komunikace se zahraničními státními i nestátními 
organizacemi 

Datum (od – do)  květen 07-březen 09 

 Organizace  Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta 

 Pozice  referentka oddělení zahraničních vztahů, částečný úvazek (při 
rodičovské dovolené) 

Hlavní aktivity a odpovědnost  překlad materiálů a příprava informací o relevantních evropských 
programech pro pedagogy; vyhledávání nových možností financování 
vědecko výzkumné činnosti 

 

Datum (od – do) 

 září 04-prosinec 07 (od května 06 rodičovská dovolená, říjen 06-březen 
07 při ní práce na částečný úvazek) 

 Organizace  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Pozice  ředitelka odboru rodinné politiky a sociální práce  

Hlavní aktivity a odpovědnost  řízení koncepční a metodické činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany 
dětí a rodinné politiky; zpracovávání projektů v této oblasti včetně 
projektů evropských; komunikace s novináři i odbornou veřejností; 
organizace školení vedoucích oddělení sociálně-právní ochrany dětí 



z krajských úřadů 

 Pozice  referentka oddělení zahraničních vztahů, částečný úvazek (při 
rodičovské dovolené) 

Hlavní aktivity a odpovědnost  překlad materiálů a příprava informací o relevantních evropských 
programech pro pedagogy; vyhledávání nových možností financování 
vědecko výzkumné činnosti 

Datum (od – do)  říjen 98-srpen 04  

 Organizace  Gender Studies, o.p.s. 

 Pozice  ředitelka pro styk s veřejností  

Hlavní aktivity a odpovědnost  komunikace s veřejností a médii na téma rovnosti žen a mužů, 
publikační činnost v češtině a angličtině, přednášková činnost 

 

 DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ  

 Datum (od – do)  1988-1993 

 Vzdělávací instituce  Přírodovědecká fakulta UK, biologie a matematika (učitelský obor pro 
střední školy). 

 Dosažené vzdělání  Magisterský titul 

 

 
DALŠÍ  ZKUŠENOSTI 

 

1998 - dosud publikační činnost  Komentáře v tisku (Právo, MFD, LN, HN, Aktuálně). 
 
Publikace: Rodina a práce: jak je sladit a nezbláznit se. Portál, Praha 
2000.  

Cizí jazyky  Anglický, německý a ruský jazyk – úroveň C, pokročilý 

Hebrejština – úroveň A, začátečník 

 

 


