Mgr. et Mgr. MARCELA SVOBODOVÁ

Mobil: + 420 737 500 236
Mail: majus.svobodova@seznam.cz
marcela.svobodova23@gmail.com
narozena: 23. 10. 1989
trvalé bydliště: Dolní 23/9, Žďár nad Sázavou, 591 01, ČR (přechodné bydliště Praha)
rodinný stav: svobodná, bezdětná

vzdělání:
•

červen 2012: získán titul Bc. na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity
v Brně, obory: Mediální a komunikační studia a žurnalistika (specializace žurnalistika)
a Evropská studia

•

červen 2013: získán titul Bc. na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně,
obor: Dějiny umění

•

červen 2014: získán titul Mgr. na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity
v Brně, obor: Mediální a komunikační studia a žurnalistika, diplomová práce:
Komunikační strategie tiskového mluvčího

•

leden 2016: získán titul Mgr. na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně,
obor: Dějiny umění, diplomová práce: Analýza současné výtvarné kritiky ve
vybraných tištěných médiích

Jazykové znalosti:
•

český jazyk – rodný jazyk

•

anglický jazyk – pokročilý

•

francouzský jazyk – mírně pokročilý

•

německý jazyk – aktivní začátečník

Pracovní zkušenosti v oblasti žurnalistiky a PR:
•

podzim 2008: činnost ve Žďárském deníku (ankety, krátce, pozvánky, zprávy)

•

podzim 2010: člen redakce STISKU (univerzitní on-line deník)

•

podzim 2011: tříměsíční (každodenní) praxe v brněnské redakci MF DNES (redaktor,
zpravodajství i publicistika)

•

podzim 2011 – jaro 2014: externí spolupráce s brněnskou redakcí MF DNES
(redaktor zpravodajství, publicistika, kultura)

•

léto 2014 – podzim 2017: redaktor/ reportér domácích zpráv hlavního zpravodajství
FTV Prima.

•

podzim 2017 – jaro 2019: pracovník vztahů k veřejnosti Odboru komunikace Úřadu
vlády ČR (oddělení PR a marketing) – od října 2018 – vedoucí oddělení PR a
marketingu a zástup tiskové mluvčí

Moderátorské zkušenosti:
•

Moderování koncertů a společenských akcí (např.: školní hudební festival Bigyfest,
vystoupení ZUŠ Žďár nad Sázavou, Slavnosti města, Žďárský Majáles…)

•

Moderování Vaňkovka Fashion Days jaro 2011

•

Moderování Speciálního dne otevřených dveří na Fakultě sociálních studií MU
(podzim 2012)

•

Moderování charitativního koncertu pro Tříkrálovou sbírku v Novém Městě na Moravě
(leden 2013)

•

Moderování akce Den Žďáru nad Sázavou (červen 2016, červen 2017)

•

Moderování akce EduTalks - Příběhy z amerických univerzit (červen 2019)

Další zkušenosti v oblasti PR:
•

Prezentace Masarykovy univerzity na středních školách v ČR (externí spolupracovník
Rektorátu Masarykovy univerzity v Brně)

•

Spolupráce na prezentaci Fakulty sociálních studií (podávání informací, komunikace
se zájemci o studium, spolupráce s výchovnými poradci SŠ)

•

Spoluorganizace akcí Fakulty sociálních studií (pořadatelská činnost)

•

Příprava newsletteru FSS (PR redaktorská a editorská činnost)

Další pracovní zkušenosti:
•

Semestrální stáž v Institutu politického marketingu (zaměřená na monitoring médií
z hlediska předvolebních kampaní)

•

Průvodkyně turistů (v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve
Žďáře nad Sázavou, výklad čeština a angličtina)

•

Organizace dětských letních táborů pro cca 200 dětí (2006 – 2018)

•

Organizace integračních a seznamovacích kurzů pro Biskupské gymnázium ve Žďáře
nad Sázavou a pro neziskovou organizaci Ponorka s.r.o.

•

Dobrovolnická činnost (Charita ZR, dobročinné sbírky, dobročinné koncerty,
dobrovolnice v OS Ječmínek domově pro matky s dětmi)

•

Doučování dětí (ZŠ, především český jazyk a anglický jazyk)

•

Léto 2010: workcamp v Itálii pro organizaci Legambiente (budování multikulturního
vzdělávacího parku pro předškolní děti, komunikace v anglickém jazyce)

•

Během vysokoškolských studií: servírka v jazzovém klubu

Osobní aktivity, zájmy a záliby:
•

Zpěv – vokální soubor C-VOX

•

Divadlo (pasivně i aktivně, člen Ochotnického souboru ZR)

•

Tanec (balet, moderna, jazz dance, street dance)

•

Četba a psaní

•

Výtvarné umění

•

Cestování

•

Sporty: běh, snowboarding, plavání, squash, cyklistika

