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Europass - životopis  

 
  

Osobní údaje  

Příjmení, Jméno Mgr. Havrdová Jana  

E-mail havrdovaj@seznam.cz 

Datum narození  10.8.1974 

Rodinný stav vdaná 

Děti 3 (Albert 1999, Josef 2007 a Anna 2011) 
  

  

Období Od 09/2010 doposud   

Povolání nebo vykonávaná funkce Prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s. 

Název/jméno a adresa zaměstnavatele Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, Ohradské náměstí 1628/7a, 155 00 Praha 5 

Obor činnosti či odvětví Manažerská činnost 

  

Období Od 10/2011 doposud  

Povolání nebo vykonávaná funkce Prezidentka a zakladatelka České komory fitness z.s. 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Vedení a koordinace činnosti, spoluautorka projektu Českého registru fitness profesionálů, 
vyjednávání obsahu a naplňování cílů Sektorové dohody fitness 

Název/jméno a adresa zaměstnavatele Česká komora fitness o.s., Ohradské nám. 1628/7a, 155 00 Praha 5 

Obor činnosti či odvětví Manažerská činnost 

  

Období Od 04/2016 doposud   

Povolání nebo vykonávaná funkce Členka představenstva Hospodářské komory České republiky. 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Jednání a rozhodování v souladu se statutem HK ČR 

Název/jméno a adresa zaměstnavatele Hospodářská komora ČR, Freyova 27, 190 00 Praha 9 

Obor činnosti či odvětví Manažerská činnost 

  

Období Od 05/2018 doposud 

Povolání nebo vykonávaná funkce předsedkyně Sektorové rady pro osobní služby v rámci Národní soustavy kvalifikací a Národní 
soustavy povolání, koordinátorka projektu Sektorové dohody fitness 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Koordinace činnosti Sektorové rady  

Název/jméno a adresa zaměstnavatele Hospodářská komora ČR, Freyova 27, 190 00 Praha 9 

Obor činnosti či odvětví Manažerská činnost 
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Období Od 10/2017 doposud 

Povolání nebo vykonávaná funkce Členka Supervisory Boardu FISAF International 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Kontrolní a poradenská činnost pro mezinárodní nevládní organizaci FISAF International 

  
  

Období Od 10/2013 do 10/2017  

Povolání nebo vykonávaná funkce Prezidentka mezinárodní nevládní organizace FISAF International 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Vedení a organizace činnosti ve všech oblastech, tedy výkonnostních forem sportovního aerobiku a 
fitness, Hip Hop Unite a vzdělávání fitness profesionálů 

Obor činnosti či odvětví   Manažerská činnost 

  

Období Od 04/2011 doposud  

Povolání nebo vykonávaná funkce členka Sektorové rady pro osobní služby, členka pracovních skupin pro tvorbu dílčích 
kvalifikací fitness v rámci Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání, 
koordinátorka projektu Sektorové dohody fitness 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Vedoucí pracovních skupin a koordinace tvorby dílčích kvalifikací a jednotek práce v oblasti fitness 

Název/jméno a adresa zaměstnavatele Hospodářská komora ČR, Freyova 27, 190 00 Praha 9 

Obor činnosti či odvětví Manažerská činnost 
  

  

Období Od 2005-doposud 

Povolání nebo vykonávaná funkce Moderátor 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Moderátorka magazínu České televize Sama doma (90m minut živého vysílání, 5-6 rozhovorů s hosty 
z nejrůznějších odvětví) 

Název/jméno a adresa zaměstnavatele Česká televize Praha, Kavčí hory 

Obor činnosti či odvětví Činnost moderátora 

  

Období 2004-2008 

Povolání nebo vykonávaná funkce Studio manažer sítě fitness center Factory Pro (od 2007 Holmes Place Energy Clubs) 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Komplexní organizace rozvrhu lekcí (více jak 400 lekcí týdně ve dvou klubech), péče o instruktorský 
team (více jak 120 instruktorů) 
Organizace workshopů a mimořádných akcí pro laickou i odbornou veřejnost 
 

Název/jméno a adresa zaměstnavatele Factory Pro, a.s. (Holmes Place), Nádražní 32, 150 00 Praha 5 

Obor činnosti či odvětví Manažerská činnost 
 

 
 
 

 

Vzdělání, odborná příprava a 
školení 

 

  

  

Období Září 2017 – červen 2018 

Dosažená kvalifikace Sportovní diplomacie,  

Hlavní předměty / profesní dovednosti Management, právo, činnost mezinárodních sportovních organizací, protokol a etiketa, argumentace a 
negociace, základy mezikulturní komunikace 

Název a typ organizace, která poskytla 
vzdělání, odbornou přípravu či kurz 

Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra mezinárodního managementu ve spolupráci s Českým 
olympijským výborem 

Úroveň vzdělání v národní nebo 
mezinárodní klasifikaci 

Vysokoškolské 
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Období 1992-1999  

Dosažená kvalifikace Magister práv 

Hlavní předměty / profesní dovednosti Obecné právní vzdělání 

Název a typ organizace, která poskytla 
vzdělání, odbornou přípravu či kurz 

Univerzita Karlova, právnická fakulta 

Úroveň vzdělání v národní nebo 
mezinárodní klasifikaci 

Vysokoškolské 

  
  

Období 1995  

Dosažená kvalifikace Master instruktor IFAA 

Hlavní předměty / profesní dovednosti Školení nových instruktorů v oblasti aerobiku a fitness do úrovně vyžadované pro vydání ŽL 

Název a typ organizace, která poskytla 
vzdělání, odbornou přípravu či kurz 

IFAA Czech s.r.o. 

Úroveň vzdělání v národní nebo 
mezinárodní klasifikaci 

Celoživotní vzdělávání, evropská úroveň zatím neuvedena, předpokládaný stupeň 3-5 
 

  

Schopnosti, znalosti a 
dovednosti 

 

  

Mateřský jazyk(y) Český jazyk 
  

Jiný jazyk(y)  

Sebehodnocení  Porozumění Mluvení Psaní 

Evropská úroveň (*)  Poslech Čtení Ústní interakce Samostatný ústní 
projev 

 

Anglický jazyk  C1 
Zkušený 
uživatel 

C1 Zkušený uživatel C1 Zkušený uživatel B2 
Samostatný 

uživatel 
B2 

Samostatný 
uživatel 

Ruský Jazyk  B1 
Samostatný 

uživatel 
B1 

Samostatný 
uživatel 

B1 
Samostatný 

uživatel 
A2 

Uživatel základů 
jazyka 

A2 
Uživatel základů 

jazyka 

Francouzský jazyk  
A2 

Uživatel 
základů jazyka 

A2 
Uživatel základů 

jazyka 
A1 

Uživatel základů 
jazyka 

A1 
Uživatel základů 

jazyka 
A1 

Uživatel základů 
jazyka 

Německý jazyk  A2 
Uživatel 

základů jazyka 
 

Uživatel základů 
jazyka 

A1 
Uživatel základů 

Jazyka 
A1 

Uživatel základů 
jazyka 

A1 
Uživatel základů 

jazyka 

   

  

Sociální schopnosti a dovednosti Individuální i teamový styl práce dle potřeb dané situace 
schopnost přizpůsobit se multikulturnímu prostředí získaná během pobytu v zahraničí 
dobré komunikační dovednosti 

  

Organizační schopnosti a 
dovednosti 

Dobré organizační schopnosti jak v rámci samostatné, tak i teamové práce 
Dlouhodobé zkušenosti s vedením většího teamu spolupracovníků 

 
  

Počítačové znalosti a dovednosti Velmi dobrá znalost nástrojů Microsoft office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) 
  

  

Řidičský průkaz Řidičský průkaz kategorie A1B 
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Doplňující informace Největší sportovní úspěchy:  
2002 a 2003 členka teamu Mistryň světa v kategorii fitness step 
2003 členka teamu Vicemistryň Evropy v kategorii fitness step 
2002 členka teamu Mistryň Evropy v kategorii step 
1993 členka teamu Mistryň republiky v kategorii sportovní aerobik teamy 
1991 juniorská Mistryně republiky v latinskoamerických tancích 
 
Další úspěchy 
1992 – 1. Místo v soutěži Miss cvičitelka Československého sportu 
 
Mediální a publikační a vzdělávací činnost 

  Od 2010 doposud pravidelně přizpěvuje do řady médií v tématu zdravý životní styl a propagace 
  pravidelné fyzické aktivity v každodenním životě. 

2010 – Produkce a spoluautorka 6 DVD pro širokou veřejnost FISAF FITNESS COLLECTION 
2004-2007 Spoluautorka 3 sérií TV seriálu Buď fit s Českou televizí 
2006-2007 Spoluautorka 2 knih Buď fit s ČT a Buď fit s ČT – domácí posilovna 
Od 1997  Autorka a spoluautorka odborných videokazet a článků pro širokou veřejnost z oblasti 
aerobiku a fitness, školitelka a instruktorka step aerobiku, bodystylingu a powerjogy 
 

auto   

Přílohy  

 
 


