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Mgr. Anna Chvojková 

 

Vzdělání  1999 - 2005 Univerzita Karlova  Praha 

Přirodovědecká Fakulta, Geografie – kartografie, obor Sociální 
geografie a regionální rozvoj, Evropská Unie 

- 2002/2003 Erasmus - Universidad de Sevilla - Španělsko 

 1994 – 1999  Gymnázium  Praha 8 

 

Praxe 

 

listopad 2014 – současnost  

Obec Chýně 

Starostka 

 vedení úřadu a zastupitelstev obce 

 organizace plánovacích akcí, strategické plánování projektových aktivit, 
vytváření projektových záměrů, jejich zpracování a vedení 

 koordinace strategického a územního plánování 

 vedení realizace staveb obce 

 spolupráce s okolními obcemi  

 správa rozpočtu obce, vedení Cash Flow, zajištění financování pomocí 
dotací  

 zastupování zájmů obce na ministerstvech, kraji a svazu měst a obcí 

 

listopad 2007 – současnost (únor 2011 nástup na MD/RD) 

Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Ředitelka sekce rozvoje lidských zdrojů a regionálních zastoupení 

 strategické plánování projektových aktivit v oblasti řízení lidských zdrojů, 
zákoníku práce a sociálního dialogu, řízení, evaluace projektů 

 spolupráce s managementem, komunikace a jednání s členskou 
základnou Svazu, vedení dialogu s ČMKOS (Českomoravská 
konfederace odborových svazů) 

 vedení Cash Flow, zajištění financování, plánování mzdových nákladů, 
příprava pracovních smluv a další personální agendy  

 aplikace moderních metod, vedení personálního auditu organizace, návrh 
nápravných opatření, analýza efektivity vývoje 

 výběr a zaměstnávání nových pracovníků do všech sekcí, assessment 
centra, plánování rozvoje pracovních sil, monitorování situace na trhu 
práce, spolupráce s vysokými školami a úřady práce 

 tvorba hodnotících systémů, tvorba koncepcí ve vzdělávání, koncepce, 
plánování a organizovaní školení a vzdělávání pracovníků, motivace 
zaměstnanců 

 účast při kolektivním vyjednávání velkých podniků v regionech 

 v rámci sekce se realizovaly: příprava konkurzních řízení, propagace a 
marketing výběrového řízení, vedení personální evidence, spolupráce se 
státními orgány, seznamování zaměstnanců s firemní kulturou, kontrola a 
hodnocení školících kurzů, vedení uživatelské a technické dokumentace 
projektů, monitorování projektů a jejich vývoje 
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březen 2005 – současnost              OSVČ 

Dotační poradenství a poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů 

 v oblasti dotací: identifikace dotačních příležitostí pro investiční záměry 
společností, ale i místní samosprávy; dotační management, monitoring a 
zpracování žádostí, řízení týmů; strategické poradenství v oblasti 
regionálního rozvoje; sestava dotačních projektů dle podmínek 
stanovených řídícím orgánem dotačního titulu; dotační managament v 
celé realizační fázi projektu, ale i ve fázi udržitelnosti 

 v oblasti lidských zdrojů: poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, řízení a 
vedení spolupracovníků, diagnostika osobnosti, koučování, zvyšování 
osobní a manažerské kapacity 

 odborná spolupráce na projektu Národní soustava povolání (2010 – 
2013) 

 

březen 2007 – listopad 2007      Svaz průmyslu a dopravy ČR    Praha 

Senior project manager 

 příprava projektového řízení, vedení projektů velkého rozsahu nad 
10mil.Kč 

 řízení řádově desítek zaměstnanců 

 koordinace projektových a výzkumných aktivit 

 

Junior project manager  

duben 2004 – 2008                          IREAS o.p.s.     Praha 

 příprava projektových řízení, manažer pro vzdělávání a HR  

 kompletní organizace vzdělávacích aktivit zaměstnanců 

 zpracování návrhů projektů, vedení projektů, příprava konferencí a 
seminářů 

 vytváření analýz, tvorba odborných textů, zpracování a tvorba map a 
grafů, práce s daty  

 příprava prezentací, udržování kontaktů s klienty, zajišťování jednání 

 

březen 2003 - prosinec 2003 ING Bank Praha 

Asistentka 

 pozice reconciliation clerk – řešení problémů s klienty a bankami při 
vracení plateb, zpracování dat, statistické analýzy 

 vyřizování telefonátů, zakládání dat do PC 

 

červenec 2002 – únor 2003 Junta de Andalucía Španělsko 

Asistentka Project manager 

 orientace na trhu Andalusie v regionálním rozvoji kraje, zpracovávání 
podkladů pro dokumentaci EU 

 statistické zpracování dat v SPSS 

 

říjen 2001 – červen 2002 GfK Praha 

Telefonistka 

 telefonické dotazování 

 

červen 1999 - září 2001 OVB, s.r.o. Praha 

Asistentka 
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 asistentské práce pro finančního poradce, korespondence 

 vyřizování telefonátů, diář, organizování služebních cest 

 příprava prezentací, udržování kontaktů s klienty 

 zajišťování jednání, nákup kancelářských potřeb  

 

 

Jazyky Aktivně španělština B2, angličtina B2, pasivně němčina A2 

Další dovednosti Práce s PC, Windows (Word, Excel, PowerPoint, E-mail, Outlook, Visio), 
Internet (efektivní vyhledávání potřebných informací), statistické databáze 
SPSS, Geografický informační systém ARC/VIEW, ArcGis, CorelDraw, 
Photo Paint, Joomla, Munis 

Dobré komunikační a organizační schopnosti 

 
Průběžné vzdělávání např.: 
Koučování (2017-2018 projekt ESF) 
Kurz života - Tarot (2013-2017) 
Maminky, nebojte se podnikání. Ukážeme Vám, jak na to! (2012-2013 
projekt ESF) 
Tvorba kompetenčních modelů, popisy pracovních míst (2010 Gradua-
CEGOS, s.r.o.) 
Personální controlling (2009 Gradua-CEGOS, s.r.o.) 
Teambuilding a Assessment centra (2008/2009 Triton s.r.o.) 

Interní Job Mediátor (osvědčení od r. 2004) 

Řidičský průkaz sk. B 

Zájmy a aktivity Kreativní tvorba (šití, modelování, tvorba pro děti, pečení), cestování, 
kultura, sport 

Publikační činnost Metodika pro komunikaci se zaměstnavateli, Praha 2007, SP ČR, Iniciativa 
Equal 

Metodická příručka pro zjišťování potřeb znevýhodněných, Praha 2007, SP 
ČR, Iniciativa Equal 

Finanční prostředky fondů EU v období 2007 – 2013; Anna Chvojková, 
Viktor Květoň; Praha 2007; Úřad Vlády ČR, ISBN 978-80-86684-43-7 

Ekolog veřejné správy; Jitka Vlčková (ED.); Praha 2007; IREAS o.p.s. 
financováno ESF ČR (kapitola „územní plánování“ a „finanční zdroje“), 
ISBN 978-80-86684-49-9 

Podnikový ekolog; Jitka Vlčková (ED.); Praha 2006; IREAS o.p.s. 
financováno ESF ČR (kapitola „Finanční prostředky“), ISBN 80-86684-46-6 

Studie – Pravidlo N+2, Praha 2005; Ministerstvo pro místní rozvoj 

Finanční analýza projektů Fondu soudržnosti; Praha 2005, Ministerstvo pro 
místní rozvoj, ISBN 80-86684-39-3 

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti, Díl II. Finanční řízení projektů 
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Fondu soudržnosti, Praha 2004, Ministerstvo pro místní rozvoj 

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti, Díl I. Projektové řízení Fondu 
soudržnosti, Praha 2004, Ministerstvo pro místní rozvoj, ISBN 80-86684-
16-4 

Pozice zemědělství a rozvoj venkova v Pardubickém kraji po vstupu ČR do 
EU, Praha 2004, IREAS o.p.s., ISBN 80-86684-19-9 

 


