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Osobní údaje
Jméno / Příjmení

Jolana Nováková

Adresa

Výstupní 1128/8, 101 00, Praha 10 – Vršovice, Česká republika

Telefon

Mobil: +420 608 320 743

E-mail

jolana.novakova@post.cz

Státní příslušnost
Datum narození
Pohlaví

Česká republika
18. prosinec 1973
žena

Pracovní zkušenosti
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti

Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období

10/2011 – až dosud
Terapeutka Metody RUŠ - metoda-rus.net
Terapeutická práce vedená metodou RUŠ, kterou lze řešit psychické, zdravotní a sociální problémy jako jsou
nemoci,diagnózy, nepříjemné tělesné pocity, negativní emoce, problémy ve vztazích, závislosti, prožitá
traumata. Terapeut vede klienta cílenými otázkami k prvotním příčinám jeho současných problémů a ty
následně vyřeší tak, že je přestane žít.
01/2010 – 09/2011
Cestovaní, sezónní práce – Kostarika, Velká Británie, Irsko – barmanka s čerstvými šťávami, aplikace
dočasného tetování pro děti, prodej pashmin na vánočních trzích, dobrovolnická práce atp.
10/2008 – 10/2009
Specialista v oblasti komunikace (telework – práce na dálku)
zpracování informací (písemných a vizuálních materiálů) vztahující se k průmyslové, komerční a
vědecké činnosti a zkušenosti v oblasti audio průvodců v anglickém jazyce
„AudioGids” Ltd., 101 Inzenieru ul., Ventspils, LV-3601, Lotyšská republika
Počítačové služby a s počítači spojená činnost; činnost spojená s databázemi
07/2005 – 06/2007

Povolání nebo vykonávaná funkce

Mezinárodní expert pro otázky genderové rovnosti v rámci projektu EQUAL „Odstraňování příčin
profesionální segregace“

Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti

vypracování studie o genderově specifických standardech a podpoře podnikání žen v technických
oborech - příklady dobré praxe v zemích ES; vypracování doporučení pro spolupráci mezi
vzdělávacími institucemi, institucemi pro volbu povolání a zaměstnavateli k získání nové pracovní síly
v Lotyšské republice

Název/jméno a adresa zaměstnavatele

Fond pro integraci společnosti (Sabiedrības integrācijas fonds), Brivibas ul. 40-39, LV-1050, Riga,
Lotyšská republika

Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
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Veřejný fond s cílem finančně podporovat a povzbuzovat proces integrace společnosti
02/2005 - 06/2005
Koordinátor pro mezinárodní spolupráci v rámci projektu EQUAL „Odstraňování příčin profesionální
segregace“
koordinace vyjednávání o budoucí spolupráci s mezinárodními partnery, příprava smlouvy o
mezinárodní spolupráci, vypracování mezinárodního pracovního programu
Fond pro integraci společnosti (Sabiedrības integrācijas fonds), Brivibas ul. 40-39, LV-1050, Riga,
Lotyšská republika
Veřejný fond s cílem finančně podporovat a povzbuzovat proces integrace společnosti
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Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce

06/2005 - 11/2006
Mezinárodní expert pro otázky genderové rovnosti v rámci projektu EQUAL „Otevřený trh práce pro
ženy“
vypracování finančního modelu pro motivaci zaměstnavatelů implementovat programy k slaďování
pracovního a soukromého života a jeho následné pilotní odzkoušení
Forum pro rozvoj technologií - Tehnoloģiju attīstības forums, Raina bulvaris 29, LV 1459, Riga,
Lotyšská republika
Veřejná organizace v oblasti inovací a podpory podnikání
09/2004 - 03/2005
Expert pro otázky mezinárodní spolupráce
spolupráce při přípravě projektu EQUAL, konzultace v otázkách mezinárodní spolupráce v projektech
Forum pro rozvoj technologií - Tehnoloģiju attīstības forums, Raina bulvaris 29, LV 1459, Riga,
Lotyšská republika
Veřejná organizace v oblasti inovací a podpory podnikání
10/2003 - 05/2004
Vedoucí oddělení pro migraci

Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti

koordinace agendy volného pohybu osob na vnitrostátní úrovni a konzultační a kontrolní činnost
v oblasti odstraňování překážek volného pohybu zboží, služeb a usídlování, vytváření a formulace
nadnárodních právních pravidel volného pohybu osob v rámci acquis communautaire v oblasti
vnitřního trhu Společenství, vytváření koncepce aktivní migrační politiky ČR, sjednávání
dvoustranných mezinárodních smluv o vzájemném zaměstnávání a stážistech

Název/jméno a adresa zaměstnavatele

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor pro migraci a integraci cizinců, Na Poříčním právu
1/376, 128 01, Praha 2, Česká republika

Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví

Centrální úřad státní správy
09/1998 - 09/2002
Odborná referentka odpovědná za tvorbu a provádění celonárodní i resortní politiky v oblasti
rovných příležitostí pro muže a ženy
legislativní činnost spojená zejména s implementací relevantního acquis communautaire do českého
právního řádu; tvorba právních předpisů; koordinace celostátní politiky pro genderovou rovnost
a tvorba Národního akčního plánu pro danou oblast vládní politiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor pro evropskou integraci a mezinárodní spolupráci,
Na Poříčním právu 1/376, 128 01, Praha 2, Česká republika
Centrální úřad státní správy

Vzdělání, odborná příprava a
školení
Období
Dosažená kvalifikace

2002 – 2003
LLM Labour Law/ Magistra pracovního práva
pass with Merit – s pochvalou

Hlavní předměty / profesní dovednosti

Mezinárodní a evropské právo, Pracovní právo, Právo managementu a pracovněprávních vztahů
Disertační práce: ‘Fourth Generation’ Anti-Discrimination Law: Positive Duty to Promote Equality´
Stipendium britské vlády - Chevening

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

The London School of Economics and Political Science (LSE), Velká Británie

Úroveň vzdělání v národní nebo
mezinárodní klasifikaci
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ISCED 5A
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Období
Dosažená kvalifikace
Hlavní předměty / profesní dovednosti

2001- 2002
Doktorka práv (JUDr.)
Mezinárodní právo veřejné
Rigorózní práce: ‘Mezinárodněprávní aspekty rovnosti mužů a žen´

Název a typ organizace, která poskytla
vzdělání, odbornou přípravu či kurz
Úroveň vzdělání v národní nebo
mezinárodní klasifikaci
Období
Dosažená kvalifikace

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Česká republika
ISCED 6
1992 – 1998
Magistra práv (Mgr.)

Hlavní předměty / profesní dovednosti

Právo a právní věda
Diplomová práce: ´Eutanazie a trestní právo´

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

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Česká republika

Úroveň vzdělání v národní nebo
mezinárodní klasifikaci

ISCED 5A

Schopnosti, znalosti a
dovednosti
Mateřský jazyk

český jazyk

Další jazykové znalosti
Porozumění

Sebehodnocení
Evropská úroveň

Poslech

(*)

Čtení

Ústní interakce

Angličtina

C2

Lotyština

B2

Samostatný
uživatel

B2

Samostatný
uživatel

B1

Ruština

B1

Samostatný
uživatel

B1

Samostatný
uživatel

A2

Němčina

Sociální schopnosti a dovednosti

Zkušený uživatel C2

Psaný

Mluvený

Zkušený uživatel C2

Zkušený uživatel C2

Samostatný
uživatel

Písemný projev

Samostatný ústní projev

B1

Zkušený uživatel C2

Samostatný
uživatel

B1

Zkušený uživatel

Samostatný
uživatel

Uživatel základů
Uživatel základů
Uživatel základů
A1
A1
jazyka
jazyka
jazyka

Uživatel základů
Uživatel základů
Uživatel základů
Uživatel základů
Uživatel základů
A1
A1
A1
A1
jazyka
jazyka
jazyka
jazyka
jazyka
(*)
Společný evropský referenční rámec pro jazyky
A1

Komunikativnost a otevřenost
Sdílnost a empatie
Týmový duch
Prezentační dovednosti a techniky

Organizační schopnosti a dovednosti Schopnost pracovat v týmu nebo samostatně
Velmi dobrá znalost administrativní práce

Technické znalosti a dovednosti Analytické myšlení

Spolehlivost a přesnost

Počítačové znalosti a dovednosti Velmi dobré uživatelské dovednosti v prostředí Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) i v
Internetovém vyhledávání

Umělecké schopnosti a dovednosti Hra na kytaru a zpěv
Další schopnosti, znalosti a dovednosti Zájmy: Meditace, jóga, příroda, zvířata, cestování a poznávání nových kultur
Řidičský průkaz skupina B
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Doplňující informace

Ocenění a stipendia
2002-2003, Stipendium britské vlády Chevening (British Chevening Scholarship), stipendium na
akademický rok 2002-2003
Členství
2001 – 2002, členka “Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen” v rámci Rady vlády ČR pro lidská
práva
Další vzdělávání a kurzy
2001 - 2002, Jednoroční postgraduální kurs ”Europeum”, Evropská ekonomická a právní
integrace, Právnická fakulta a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Česká republika
leden/únor 2001, ADEPT, Sociální záležitostí/zaměstnanost, Clingendael Institute, Haag, Nizozemí
říjen 1999, Rovné příležitosti v zaměstnání, European Foundation for Improvement Living and
Working Conditions (Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek), Dublin, Irsko
únor 1999, Záležitosti EU, Evropská Komise, Brusel, Belgie
Publikační a výzkumná činnost
(a) publikace
Nováková, J.: Výběr judikátů Evropského soudního dvora o rovných příležitostech mužů a žen. Praha:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1999. 153 s. ISBN 80-85529-63-7.
Nováková, J.: Aktualizace a doporučení Celosvětové pekingské konference o ženách (Peking + 5). Praha:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 2001. 250 s. ISBN 80-85529-93-9.
Nováková, J.: Zásada nediskriminace v právu Evropské unie. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
2001. 159 s. ISBN 80−86552−13−6.
Nováková, J.: Gender Mainstreaming. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR., 2002. 124 s. ISBN
80-86552-35-7.
Nováková, J.: Rovná práva a příležitosti pro ženy a muže v Evropské unii. Praha: Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR., 2002. 22 s. ISBN 80-86552-12-8.
(b) články - řada článků v právních a sociologických časopisech (výběr):
Nováková, J.:Princip rovného zacházení s muži a ženami v českém právním řádu. Sociální politika
(2001) 7-8, Praha
Nováková, J.: Pozitivní opatření ve prospěch žen a mužů. Národní pojištění (2001) 11, Praha
Nováková, J.: Nápravná opatření v případech porušení principu rovnosti pro muže a ženy
v pracovněprávních vztazích, Právní zpravodaj (2001) 2, Praha
Nováková, J.: Vývoj antidiskriminační politiky EU a jejího působení v oblasti lidských práv. Právní
zpravodaj (2002) 2, Praha
Nováková, J.: Veřejná diskuse na téma rovnost mužů a žen, Sociální politika (2001) 8 - (2002)12,
Praha
Semináře a přednášky o genderové rovnosti pro veřejnost, státní úředníky, sociální partnery, úřady
práce, neziskové organizace (spolupráce s Open Society Fund, Europrofis s.r.o., Českým svazem žen,
Gender Studies, Lotyšským fondem pro Integraci společnosti)
Účast na konferencích – účast na celé řadě mezinárodních konferencích zaměřených na
problematiku genderové rovnosti, rovných příležitostí, genderového mainstreamingu,migrace a
volného pohybu osob
Účast v projektech Evropské Unie
2001 – 2002, projekt PHARE Twinning Light „Prosazování rovnosti žen a mužů zaměřené na sociální
partnery - zavádění rovného zacházení na pracovišti“, (Gender Equality Promotion – Focused on
Social Partners Adopting Equal Treatment on Workplace), Česká republika
2005 – 2007, projekt EQUAL „Odstraňování příčin profesionální segregace“ (Profesiju segregācijas
cēloņu mazināšana), Lotyšsko
2005 – 2007, projekt EQUAL „Otevřený pracovní trh pro ženy“ (Atvērts darba tirgus sievietēm),
Lotyšsko
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