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2001 – nyní FREELANCE - L&D specialista (trenér, konzultant, kouč)  
o Jako kouč, lektor, mentor a poradce provázím své klienty v individuálních nebo i týmových rozvojových aktivitách – 

nejčastěji v tématech osobních a manažerských dovedností. 
o Provádím identifikaci vzdělávacích potřeb a kompetencí a nastavuji strategie vzdělávání v korporátním prostředí. 
o Tvořím a metodicky zajišťuji design rozvojových aktivit s ohledem na naplnění strategických cílů zadavatele, 

individuálních potřeb účastníků a nových vzdělávacích trendů.  
o Rozvojové aktivity i sama realizuji vhodnou rozvojovou formou - školení, poradenství, mentoring, facilitace, koučování. 
o Nastavuji a realizuji evaluaci rozvojových aktivit a pomáhám klientům při implementaci a znovu udržení získaných 

dovedností v praxi. 
Něco navíc  

o Dlouhodobě se zajímám o on-line vzdělávání a blended vzdělávací koncepty. 
o Těžištěm mé práce je empowerment = zplnomocňování účastníků v učícím se procesu. 
o Jsem certifikovanou profesionální koučkou Mezinárodní asociace koučů ICF. 

 
 
2009 – 2013 Česká spořitelna a.s., Interní kouč  
Všechny činnosti s ohledem na vlastní KPI (Key Performance Indicators) a KPI klienta: 
o Podpora distribuční sítě v segmentu Mass Market vhodnými vzdělávacími a rozvojovými formami a metodami - trénink, 

mentoring, poradenství, koučování atp. 
o Podpora definovaných cílových skupin (oblastní manažer, vedoucí obchodního týmu, pracovníci front office) v 

oblastech integrovaných prodejních dovedností, manažerských dovedností, procesů a nástrojů řízení lidských zdrojů. 
o Podíl na tvorbě metodik v jednotlivých oblastech vzdělávání, tvorba tréninků a jejich aktivní vedení. 
o Zodpovědnost za efektivitu realizovaných vzdělávacích aktivit a jejich dopad na obchodní výsledky. 
o Spolupráce s manažery oblastí na tvorbě plánů vzdělávání a programů kariérního rozvoje. 
o Spolupodílení se na nastavení a vyhodnocení adaptačních procesů. 
o Vedení reportingu a controllingu v oblasti vzdělávání, rozvoje a motivace. 
Něco navíc  

o Samostatná práce ve vzdělávacích projektech – design Akademie pro manažery a Change managementu. 
o Prokazatelné výkonové výsledky (zlepšení KPI u zaměstnanců) prostřednictvím rozvojových aktivit. 

 
 
2001 – 2004 UnicreditBank a.s., Asistentka tržního týmu pro firemní klientelu  
Podpora poradců při realizaci tržně orientovaných služeb v oblasti obchodů s firemní klientelou; péče o stávající zákazníky 
a vyhledávání nových klientů; aktivní akviziční činnost a návštěva potenciálních klientů; kontaktní osoba pro klienty; 
podpora a organizování klientských akcí v oblasti PR; podpora a organizování vzdělávacích seminářů a workshopů pro 
klienty banky.


