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Můj příběh                 Jana Grafová 

 

Můj příběh 

 

Datum narozeni: 5. 10. 1976 

Telefon: 792 309 391 

Stav: vdaná, 1 dítě 

E-mail: jana.grafova@centrum.cz 

Bydliště: 17. listopadu 1130/37, 736 01 Havířov 

Jmenuji se Jana Grafová, narodila jsem se před 42 lety v Ostravě. Provdala jsem se do Havířova, kde žiju 
posledních 18 let. 

 

Prohlášení: Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez mého souhlasu je zakázáno a je 
porušením autorského zákona, které může být stíháno. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení.  

mailto:jana.grafova@centrum.cz
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1995 – 2000 VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Finance 

 

Měla jsem chudého tátu (v mém případě spíše dědu), který mi říkal: „Uč se, bez 
titulu Ing., jakoby jsi nebyla.“  

Bylo nemyslitelné, abych nešla na vysokou školu a nezařadila se tak mezi „inženýry 
v naší rodině“. Tak jsem plnila, co se ode mne očekávalo.  

Nejoblíbenějším předmětem na škole byly pro mě daně, ty mě přivedly i k tomu, že 
jsem se věnovala brigádně vedení účetnictví.  

Daňové poradenství bylo i mé téma diplomové práce.   

 

7/1995 - 6/2000 Brigády - DPP/DPČ 
 
McDonald´s - pokladní, hosteska 
Stavby Venel - vedení účetnictví 
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9/2000 - 11/2016 Provident Financial s.r.o. 

 

Po škole se očekávalo, že se zařadím do pracovního procesu. Bydlela jsem v té době již se svým prvním manželem, 
takže bylo nutno vydělávat. 

Nastoupila jsem do finanční společnosti, do oddělení administrativy. Názor rodiny byl negativní, že jdu k „lichvě“. 
Ten se brzy změnil poté, co jsem začala stoupat po kariérním žebříčku nahoru, až na samý vrchol. 

 

5/2015 - 11/2016 Head of Administration 

Náplň práce 

Vedení administrativního oddělení v Čechách a na Slovensku (total HC 136 ) 

Řízení back office na 28 pobočkách 

Aktivní podpora obchodního oddělení - řízení a koordinace dle potřeb obchodního oddělení (zejména 

telefonáty akviziční, nedoplatkové) 

Řízení týmu - motivace, hodnocení, průzkumy angažovanosti,akční plány 

Tvorba, řízení a správa rozpočtu a zásob (14 mil CZK, 0,6 mil EUR) 
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Zefektivňování procesů - pravidelné časové studie a jejich vyhodnocování, navrhování optimalizace 

Audity poboček, nastavování kontrolních mechanismů 

Projektová činnost - implementace do oddělení 

Personální činnost - nábory, hodnocení, zaškolení, rozvoj 

Reporting 

 

7/2014 - 4/2015 Zástupce Head of Administration 

8/2002 - 6/2014 Oblastní vedoucí poboček 

6/2001 - 7/2002 Office manažer 

9/2000 - 5/2001 Administrativní pracovnice 

 

Absolvované kurzy 

Etická dilemata, Ženský Leadership, Rozvoj prodejní kultury, Znalost trhu a prodejní myšlení, Vedení 

lidí v prostředí změn, Kompetence, Work life balance, Time management, Organizace a plánování, 

Řízení změn, Vedení a motivace, Koučování, Insight Typologie, Excel - pokročilé metody a funkce, 

Hodnotící pohovor, Výběrový pohovor, Behaviorální metoda vedení výběrového pohovoru, Asertivita v 
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jednání a řízení, Jednání s lidmi, vyjednávání, Kurz první pomoci 

 

Byla to velká zkušenost! 

Peníze, auto, mobil, notebook, služební cesty, vysoká manažerská pozice, spousta školení  

Ale také rozvod, utrácení, práce po nocích a víkendech, dluhy. 

 

V práci jsem potkala svého druhého manžela, který měl za sebou znalost z role finančního makléře. Držel mě 
hodně zkrátka. Dluhů jsem se postupně zbavila a začala spořit. Bohužel, dle jeho názoru pozdě, takže jsem mohla 
být jinde, než jsem dnes. Ale chybami se člověk učí a ještě to bylo dostatek na to, abych si mohla dovolit zůstat 
v klidu nějaký rok doma. 

Což na sebe nenechalo dlouho čekat. 

 

V listopadu 2016 mi zrušili pracovní pozici z organizačních důvodů. Transformace adminu. Centralizace a jedno 
admin centrum. Najednou jsem byla nepotřebná a příliš drahá pro společnost jako senior manažer. 

Upřímně jsem to očekávala. Poslední rok jsem byla vyhořelá a už mě neustále cestování a ježdění unavovalo. 
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Od prosince 2016 jsem měla nastoupit do nové práce, ale po preventivním vyšetření na koloskopii mi byl 
diagnostikován nádor. Naštěstí zavčas, 1. stupeň takže stačila „pouze“ operace. 

 

Ničeho nelituji.  Ten rok znamenal úplný převrat v mém životě. 

 

 Začala jsem s MLM. Absolvovala jsem několik seminářů. 

 Přečetla jsem spoustu knih, které mi změnily myšlení. 

 Absolvovala jsme Plážovou přípravku a kurz Podnikání z pláže 

 Své zkušenosti s koloskopií a rakovinou tlustého střeva jsem sepsala do eBooku  

https://janagrafova.cz/ebook-pruvodce-operaci-tlusteho-streva/ 

https://janagrafova.cz/ebook-zdarma-2/ 

 Mám svůj blog  https://janagrafova.cz/ 

 Začala jsem s minimalismem 

 Začala jsem s pár investicemi na Fundliftu 

 

https://janagrafova.cz/ebook-pruvodce-operaci-tlusteho-streva/
https://janagrafova.cz/ebook-zdarma-2/
https://janagrafova.cz/
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V březnu letošního roku jsem se rozhodla pro návrat do práce. Potřebovala jsem něco na zkrácený úvazek, abych 
mohla vozit syna na tréninky do Karviné.  Věděla jsem, že to bude dočasné. Logisticky jsem to potřebovala do září, 
než přestoupí do Karviné na sportovní školu.   

4/2018 - 6/2018 Deloitte Audit s.r.o. - Asistentka v oddělení Audit & Assurance 

 

Brala jsem to jako takovou bokovku, abych mohla dodělat v klidu eBook a měla čas 
na sebe a své podnikání.  

 

Na konci června před vypršením zkušební doby jsem podala výpověď. 

Nebavilo mě to. Auditoři pracovali 10 a více hodin denně.  Lapeni v systému. 
Neskutečně jsem se na této pozici nudila.  

Rozhodla jsem se, že budu mít stejně jako syn 2 měsíce prázdnin.  Proč? Protože 
můžu. 

 

Přešla jsem tedy na OSVČ na hlavní činnost.  
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Červenec jsem tak strávila na dovolené na Kanárských ostrovech a v Chorvatsku. 

Srpen věnuji podpoře fotbalistů z Havířova – vozím denně do září 4 sportovce na tréninky. Do Karviné. 

 

Během čekání v Karviné a odpoledne doma se pomalu věnuji svému podnikání. Příjmy zatím mám minimální, takže 
hledám cestu.  

 

Ta méně populární je dočasně být zaměstnancem a pracovat na překlopení na 
pravou stranu, abych zaměstnání mohla opustit.  

 

Ta druhá, která mě láká a není náhoda, že přišla v tuto chvíli, je být součástí 
vašeho týmu  

 

 

  

 

 

 
 


