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Pracovní zkušenosti

Silné stránky

2019 — nyní
freelance designer&ilustrator

Kreativní myšlení
Pečlivost, zájem o kvalitní výsledek práce
Samostatnost, schopnost spolupráce
Zručnost a ruční tvorba
Zkušenosti v oboru grafický design
Nadšení pro smysluplnou práci
Chuť se rozvíjet

2013 — 2019
Papelote — grafické studio a papírnictví
V rámci Papelote jsem se věnovala širokému
spektru tvůrčích činností v oblasti grafického
designu, ilustrace a materiálových řešení — designu
sortimentu a realizacím, fotostylingu, workshopům,
instalacím v obchodě a veletrzích, designu výloh,
správě webu, grafice pro sociální sítě a interní účely.
2010
Nabru — grafické studio — externí spolupráce
5/2005
Barrandov studia — stáž

Vzdělání
2009 — 2015
Fakulta umění a designu UJEP, Grafický design II
2007 — 2008
VOŠ grafická Hellichova, Knižní grafika
2004 — 2007
Střední uměleckoprůmyslová škola,
Propagační výtvarnictví — výstavnictví

Kurzy, školení
ZDrSEM — kurz první pomoci
Krasopísmo — kurz kaligrafie
Knižní vazba — UMPRUM (Mgr. Jan Hybner)
Liška Mazaná — výroba přírodní kosmetiky
Vipassana — 10ti denní kurz meditace v Thajsku
Kurz efektivity a online spolupráce v Asaně
Papyrea — výroba ručního papíru

Znalosti a dovednosti
Adobe InDesign/Illustrator/Photoshop/Bridge/
Acrobat/XD
MacOS/Windows, Asana, MS Office
Ilustrace (ruční,digitální)
Vizuální styl, infografika, sazba, typografie, ikony
Celistvé řešení projektů (od konceptu k realizacím)
Příprava tiskových dat, DTP, náhledy v tiskárně
Materiálová a prostorová řešení — knižní vazba,
design výloh a instalací v prostoru, design
papírových výrobků a znalost přidružených
technologií
Fotostyling, postprodukce fotografií
Grafika pro sociální sítě, správa webu
Příprava workshopů pro děti a dospělé

Jazyk
Čeština — výborná
Angličtina — středně pokročilá

Zájmy
design, ilustrace, umění, ruční tvorba, hiking,
jóga, lezení, běh, knihy, meditace, korespondence,
deníky, literatura, aroma terapie, zahradničení,
příroda, ekologie a minimalismus

Realizace

Fotostyling

pro Papelote:
Kolekce diářů 2020
Přání na dotek — design korespondenční kolekce
Cesta domů — diář pro hospic
Museum Kampa — sada ilustrovaných sešitů
Prague Superguide — Linger in Prague
Nadace Via — dárková balení
Tabook — workshop knižní vazby
Máš umělecké střevo
Limitované ručně vyráběné kolekce sešitů a bloků
Focení pro Designblok (2015)
Výlohy a instalace pro obchod papelote (2013 — 2019)
+ spolupráce na vývoji sortimentu

papelote (sortiment a zakázky)
Material Times
Poketo
Karlíček a vosy
140 + 24 úkolů

Zengerova trafostanice — Kunsthalle Praha
Karlíček a vosy — kniha pro Bežílišku
140 + 24 úkolů — kniha
PF21 a PF22 pro Digitální lektory
LU + PA — svatební oznámení
OA Karlovy Vary — vizuální styl vysoké školy
Zcestomítání — vizuální styl festivalu
Digitální lektoři — vizuální styl jazykové školy
Španělština do plavek — vizuální styl jazykové školy
Filmové plakáty pro Terryho ponožky
PF — design a výroba 3D papírového přání
Wegett — potisky sedacích vaků

Spolupráce
Kunsthalle Praha
Běžíliška
140 + 24 úkolů
Nadace Via
Cesta domů
Museum Kampa
Digitální lektoři
Španělština do plavek
Prague Superguide
Zcestomítání
Wegett
Kino Dlabačov
OA Karlovy Vary
Tabook
Poketo

Účast na společných výstavách
2013 — 2019
pro Papelote — veletrhy a výstavní akce —
Designblok, LEMARKET, Tabook, Knihex atd.
2015
Galerie Armaturka — výstava diplomových prací
2014
Výstava Mladé a nové — vizuální styl OA Karlovy
Vary
Galerie Supermarket WC Karlovy Vary
2013
Designblok — dekory sedacího nábytku Wegett
2012
Designblok — volné projekty na téma les
2011
Výstava Šťavnaté kuchařky
Galerie Supermarket WC Karlovy Vary
2010
Výstava 0,7m2 filmového plátna
Filmové plakáty v kinech Světozor, Aero a Oko
ve spolupráci spolupráce s Filmovou galerií Terryho
ponožky
2010
Designblok — výstava filmových plakátů
2002, 2003
Výstava ateliéru Na Cikorce
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