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„Existují pouze dva způsoby, jak prožít život. První z nich – nevidět v ničem nic zázračného. Druhý – 

považovat za zázračné vše.“ 

Je absolventkou filozofické fakulty Karlovy Univerzity, kde v roce 1991 získala akademický titul 

magistr  - obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, čeština – angličtina. 

Ihned po ukončení studia začala pracovat v korporátní oblasti, nejdříve jako  odborná asistentka a 

konzultantka. Od roku 1995, kdy nastoupila do společnosti Logica (IT služby), se pak plně 

specializovala na oblast personalistiky, kde získala rozsáhlé zkušenosti ve všech oblastech řízení 

lidských zdrojů: „M&A“ (fúze a akvizice), rekruitment, mzdy a odměňování, řízení a rozvoj talentů, 

programy následnictví, koučink a mentoring, programy zaměřené na řízení změny a zeštíhlení 

organizační struktury. Uvedené praktické zkušenosti a dovednosti získávala v rámci svých pozic jako 

personální ředitelka v Čechách, střední a východní Evropě (Slovensko, Rakousko,Maďarsko, Ukrajina, 

Rusko, Polsko), dále pak v zemích jihovýchodní Asie (Japonsko, Hong Kong, Taiwan, Čína, Philipíny, 

Indie, Malaysie, Thajsko, Singapur, Indonesie, Austrálie) a v Anglii. 

Internímu koučování se věnovala v průběhu celé své HR manažerské praxe a samostatné 

profesionální externí koučování zahájila od roku 2010. 

Je akreditovaným externím profesionálním koučem Koučink Centra s.r.o. (instituce s akreditací ICF 

k zajištění profesionálního  vzdělávání koučů v CZ a SK). V současné době též  studuje tříletý obor 

psychoterapie na Pražské psychoterapeutické fakultě. 

Momentálně má odkoučováno 270 hodin. 

Její klienti u ní oceňují především její optimismus a empatii, spolu se schopností pomoci ostatním 

dosáhnout pozitivních změn v jejich osobních i profesních životech. Dále pak oceňují její hluboké 

znalosti korporátních personálních postupů a předpisů, zkušenosti s jejich lokální implementací 

napříč různými národními kulturami a praktické provozní i manažerské zkušenosti se všemi oblastmi 

řízení a rozvoje lidských zdrojů.   

Mezi  její  koníčky patří kromě koučování především její syn, cestování a poznávání nových lidí a jejich 

kultur, hudba, literatura, reiki. 
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