
Pracovní zkušenosti

Jana Kopřivová

www

Telefon
E-mail
LinkedIn

+420 605 081 603

› nataroza.cz

› koprivova.ja@gmail.com
› linkedin.com/in/janakoprivova

9/2010–12/2015

4/2009–8/2010

4/2009–8/2010

2/2005–3/2009

Šéfredaktorka › Apetitonline.cz
Burda Praha, spol. s r.o.

Obsah a ideové směřování online produktu › Apetitonline.cz 
Správa, tvorba a editace textového a obrazového obsahu
Správa sociálních sítí (Facebook, G+, Twitter, Instagram, Youtube)
Realizace speciálních klientských projektů

Redaktorka publicistické části odborného časopisu 
Sociální práce/Sociálna práca
Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Marketing & PR manažerka odborného časopisu 
Sociální práce/Sociálna práca
Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Příprava rozhovorů, reportáží, recenzí a dalších textů se zaměřením na 
sociální témata pro odborný čtvrtletník Sociální práce/Sociálna práca

Tvorba marketingové strategie pro časopis Sociální práce/Sociálna 
práca
Řízení a realizace kampaní 
Vyhledávání, oslovování subjektů ke spolupráci
Fundraising

Freelancer
Tvorba textů, webcopywriting 
Tvorba a správa databáze
Babysitting

9/2004–1/2005 Backoffice, produkční a event asistentka
AG vzdělávací agentura

Vedení agendy
Realizace vzdělávacích seminářů

1/2016–dosud Freelancer
Storywriting, webcopywriting, copywriting 
Content marketing

Bio Jsem pečlivá a systematická. Úkoly i problémy řeším 
samostatně. Naslouchám lidem. Ráda kladu otázky. 
Rozpoznám potřeby a priority. Splním, co slíbím.
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Vzdělání

2008–2010 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Personální management a organizační rozvoj
(magisterské studium, ukončeno bez státní zkoušky)

2004–2008 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Žurnalistika a mediální studia/Sociální politika a sociální práce
(dvouoborové bakalářské studium, ukončeno státní zkouškou)

2000–2004 Gymnázium Komenského Vyškov
Všeobecné gymnázium

Schopnosti a dovednosti

Jazyky

Řidičský průkaz

Nástroje

český jazyk – rodilá mluvčí, perfektně slovem i písmem
anglický jazyk – výborná znalost, s oblibou používám denně
francouzský jazyk – mírně pokročilá úroveň
španělský jazyk – základní znalost

sk. B

Apple OS X, OS Microsoft Windows 
Microsoft Office 
CMS Drupal, WordPress, Joomla! 
Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign)
GraphicConverter
InkScape
Zoner Photo Studio
HTML, CSS, PHP 
Bootstrap
Google Analytics

Zájmy
knihy, které si mě najdou
francouzština
chůze ve městě i v přírodě, běh a jóga
balet a contemporary dance
jídlo, jídlo, jídlo a vše, co pro nás znamená
módní trendy, historie odívání a šití oděvů, ruční práce

Další dovednosti kreativní tvorba
webcopywriting, storywriting, copywriting
editace textů
online publishing
content marketing
sociální sítě/sociální média (správa, kampaně a efektivní vedení)
projektový management
řízení lidských zdrojů a týmová práce
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