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VZDĚLÁNÍ 

1996-97 MBA  Program - Rochester Institute of Technology, New York – U.S. Bussiness School 

v Praze, roční prezenční studium v angličtině, US diplom 

1993 Konsorcium VŠE Praha a Midwest Universities for International Activities, „Professional  

Managers Program“ 

Čtyřměsíční program organizovaný US univerzitami zaměřený na důležité manažerské 

techniky, studium v angličtině, mezinárodní diplom  

1990 Sophia Antipolis, Francie, Studium managementu a marketingu 

Dvouměsíční profesionální program organizovaný francouzskou vládu ve školícím 

centru v Sophii Antipolis, ve francouzštině, francouzský diplom 

1975-81                              VŠE Praha, Obchodní fakulta, Mezinárodní obchod  

Pětiletý studijní program, diplomovaný inženýr  

 

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI 

 

2016 – nyní JustReality s.r.o. (Společnost podnikající v oblasti realit) 

 Majitelka a realitní makléř 

2012 – 2016 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR  

  Předsedkyně/členka představenstva dceřiné společnosti IZIP a.s., (Dodavatel IT 

systémů, specializující se na elektronickou zdravotní dokumentaci) 

 Tvorba strategie společnosti, vrcholové řízení společnosti 

1997- 2011 A. T. Kearney (Poradenská společnost pro vrcholový management) 

 Principal 

 Řízení řady projektů pro vedoucí společnosti v různých oborech  

Rozvíjení vztahů se zákazníky, vytváření intelektuálního kapitálu firmy, odpovědná za 

marketingové činnosti firmy, školitel, mentor  

1990-1996  Grant Thornton ACI (Auditorská a poradenská společnost) 

   Generální ředitel, Partner 

 Založení a řízení společnosti v České republice (20 zaměstnanců) poskytující 

následující služby: daňové a právní poradenství, audit, účetní a finanční poradenství 

 Zodpovědná za strategii, prodeje, spokojenost klientů a kvalitu dodané služby, nábor a 

rozvoj pracovníků, finanční řízení  

 Daňový poradce pro mezinárodní a české zákazníky 

1986-1990 Československá akademie věd – Ekonomický ústav 

Vědecký pracovník 



Ekonomický výzkum zaměřený na možnosti mezinárodní spolupráce 

Mnohé publikace a účasti na konferencích a seminářích  

     

OSTATNÍ 

Orientovaná na výsledek, flexibilní, zvyklá pracovat v náročném mezinárodním prostředí, zodpovědná, loajální 

Prokázané manažerské schopnosti: vedení projektů a společností 

Záliby: sport, jóga, dobrodružné cestování, literatura, zahrádkářství  

 

JAZYKY 

čeština  rodný jazyk 

angličtina plynule 

francouzština plynule 

ruština  hovorově 

španělština hovorově 

 

 

 


