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Dosažené vzdělání: 
 

 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, navazující magisterské 
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Profesní praxe: 
 

 2019 – nyní: OSVČ, konzultant v oblasti místního a regionálního 
rozvoje, strategického plánování rozvoje municipalit a regionů, aplikace 
regionální politiky EU v Česku, evaluace rozvojových dokumentů, 
realizace oborových šetření, průzkumů, strategií a analýz, na pozici 
vedoucího projektů, konzultanta, analytika 

 2015–2019: MEPCO, s.r.o. – Mezinárodní poradenské centrum obcí, 
realizace projektu v oblasti strategického plánování, poradenství v oblasti 
projektů EU fondů, evaluační činnosti, benchmarking; pozice projektová 
manažerka, analytička 

 2015: Svaz měst a obcí ČR, činnost v oblasti poradenství, školení, tvorby 
analýz a realizace dotazníkových šetření na pozici konzultant, na pozici 
metodika navazování meziobecní spolupráce 

 2013–2015: ppm factum research, s.r.o., analytické práce (statistické 
analýza), pilotáž projektů, tvorba výstupních zpráv a marketingové 
poradenství, na pozici research executive 

Referenční 
zakázky: 
 

1. Strategické plány rozvoje měst, obcí a městských částí 

 „Strategický plán rozvoje města Budyně nad Ohří“ – 2022, zadavatel 
Město Budyně nad Ohří – člen týmu  

 „Strategický plán rozvoje Městské části Praha 9“ – 2020–21, 
zadavatel Městská část Praha 9, člen týmu 

 „Strategický plán rozvoje městské části Praha 20“ (2020-21), 
zadavatel Městská část Praha 20 – člen týmu 

 „Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 17“ – 2020-21, 
zadavatel Městská část Praha 17 – člen týmu 

 „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Bakov nad Jizerou 
pro období 2018-2028“ – 2021, zadavatel město Bakov nad Jizerou, 
vedoucí týmu 

 „Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy“ – 2020-21, zadavatel 
Město Jílové u Prahy – člen týmu 

 „Aktualizace strategického plánu města Semily“ – 2020, zadavatel 
město Semily – vedoucí týmu 

 „Strategický plán rozvoje města Benešov nad Ploučnicí“ – 2020, 
zadavatel město Benešov n. P. – člen týmu 

  „Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna“ – 2020-
21, zadavatel Statutární město Kladno – člen týmu 

  „Strategický plán rozvoje města Milovice“ – 2017, zadavatel Město 
Milovice – člen týmu 

 „Strategický plán rozvoje městysu Brodce“ – 2019, zadavatel městys 



Brodce – vedoucí projektu 

2. Sektorové strategie a koncepce 

 „Koncepce rozvoje Muzea Českého krasu, p.o. na období 2022–
2027–2022, zpracovatel 

 „Analýza potřebnosti sociálních služeb pro osoby s poruchou 
autistického spektra v Ústeckém kraji „– 2022, zadavatel Krajský 
úřad Ústeckého kraje, člen týmu 

 Strategie bydlení města Pardubice“ – 2019–20, zadavatel Statutární 
město Pardubice – člen týmu 

 „Koncepce rozvoje sportu města Týnec nad Sázavou a Strategie pro 
kulturu a volný čas města Týnec nad Sázavou“ – 2019, zadavatel 
město Týnec nad Sázavou – zpracovatel  

 „Koncepce sportu města Bakov n. J. pro období 2018–2028–2018, 
zadavatel město Bakov n. J., zpracovatel  

3. Rozvojové studie regionů v okolí závodů Škoda Auto, a.s. 

 „Rozvojová studie Vrchlabsko/Jilemnicko“ – 2022, zadavatel Škoda 
Auto, a.s., závod Vrchlabí – člen týmu 

 „Studie dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – 
Rychnov nad Kněžnou“ – 2020-21, zadavatel Nadační fond Škoda 
Auto – člen týmu 

4. Příprava studií a analýz 
 „Urbanity campus Bruntál – Ekonomická a demografická studie 

BREEAM“ - 2022, člen týmu 
 „Poptávka po vodíku v zóně Triangle a okolí“ - 2022, člen týmu 
 „Zpracování studie pro nové využití brownfieldu – objekt bývalých 

Městských lázní v Chomutově“ - 2021-22, člen týmu  
 „Urbanity campus Tachov – Ekonomická a demografická studie 

BREEAM“ - 2021, člen týmu  
 Odborná analýza sociálního prostředí v IPRÚ Mladá Boleslav“ – 

2020–21, zadavatel statutární město Mladá Boleslav, člen týmu 
5. Integrované strategie pro nástroj ITI 

 „Integrovaná strategie ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 2021-
27“ / „…2014-20“ – 2020-21 / 2014-15, zadavatel Statutární město 
Ústí nad Labem – člen týmu 

 „ITI Karlovarské sídelní aglomerace“ – 2020–2021, zadavatel 
statutární město Karlovy Vary, člen týmu 

 „Integrovaná strategie ITI mladoboleslavské aglomerace 2021-27“ – 
2021, zadavatel Statutární město Mladá Boleslav – člen týmu 

6. Strategie a programy rozvoje krajů a regionů 

 „Program rozvoje Ústeckého kraje 2021-27“ – 2020-22, zadavatel 
Ústecký kraj – člen týmu 

  „Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše a její 
implementace“ – 2012-13 (aktualizace 2019-20), zadavatel Svazek 
měst a obcí Krkonoše – člen týmu 



7. Evaluace veřejných politik a programů 

 „Procesní evaluace implementace integrovaného nástroje 
komunitně vedený místní rozvoj“ – 2019–20, zadavatel Ministerstvo 
pro místní rozvoj – člen týmu 

 „Zajištění evaluace projektu Plánování sociálních služeb v 
Jihočeském kraji III.“ – 2020–2021, zadavatel Jihočeský kraj, člen 
týmu 

 „CAP´s impact on development of rural areas“ zadavatel OIR – 2019-
20 Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning, člen 
týmu – evaluátor 

 „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 
spolupráce „– 2020–21, zadavatel Svaz měst a obcí ČR, evaluátor 

 „Evaluace systémových projektů podpořených z PO 3 OP VVV II. – 
IPs PPUČ „Podpora práce učitelů“ a IPs MOV „Modernizace 
odborného vzdělávání“ - 2018–2022, zadavatel Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, evaluátor a realizátor šetření 

 Průběžné hodnocení (mid-term evaluace) IPRÚ Karlovy Vary“ – 
2019, zadavatel Statutární město Karlovy Vary – člen týmu  

 „Průběžné hodnocení (mid-term evaluace) IPRÚ Jihlavské sídelní 
aglomerace“ – 2019, zadavatel Statutární město Jihlava – člen týmu  

 „Průběžné hodnocení (mid-term evaluace) ITI Ústecko-Chomutovské 
aglomerace“ – 2019, zadavatel Statutární město Ústí nad Labem – 
vedoucí projektu 

8. Věcná a organizační příprava projektů 

 Organizační příprava projektu „Region univerzitě – univerzita 
regionu“ pro podporu z FST – 2022, zadavatel UJEP – garant jedné ze 
tří částí projektu 

Jazykové znalosti: 
 

1. anglický jazyk (mírně pokročilá) 
2. španělský jazyk (mírně pokročilá) 
3. francouzský jazyk (základní) 

Další kompetence 1. Dlouhodobé profesní i zájmové zaměření na problematiku rozvoje 
měst a regionů ČR 

2. Organizační schopnosti (příprava, realizace, metodické a personální 
vedení projektů a zakázek, organizace pracovních týmů) 

3. Stylistické kompetence, dobrý písemný jazykový projev 
4. Prezentační a komunikační dovednosti (prezentace výstupů určené 

odborným i laickým posluchačům, moderace veřejných projednání a 
fokusních skupin, organizace a zajištění komunikačních aktivit, 
vedení řízených rozhovorů apod.) 

5. Práce s PC – MS Office, grafický program Canva, programy pro 
statistické zpracování dat (SPSS, R) 

6. Dobrovolnické grafické služby pro spolky a další subjekty 
7. Řidičský průkaz skupiny B 

  


