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Díky působení v marketingu se s grafickou tvorbou setkávám více než 5 let - tvořila jsem návrhy pro sociální sítě,
weby, blogy, newslettery. S tvorbou jsem začala na střední škole, bohatou zkušenost mi však dala práce
v grafickém studiu E-SMILE v Pardubicích, kde jsem necelé dva roky působila jako junior graphic designer.

Ovládám Photoshop, Illustrator, InDesign. Jsem tvůrčí i organizovaná. Umím dodržovat briefy, mám cit pro detail
a dobře snáším kritiku. Mou slabou stránkou je přílišná soustředěnost na detail. Co se stále učím je oproštění se
od složitostí a docílení jednoduchého, čistého minimalistického stylu.

Do budoucna se plánuji specializovat na ilustrace, naučit se animovat a modelovat ve 3D (character design).

2009-2011
2011-2015
2018+

REFERENCE A PORTFOLIO

Všeobecné 4leté gymnázium, Cheb
Historicko-literární studia a umění, FF, Univerzita Pardubice
Marketingové komunikace, FMK, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Kombinované studium)

2019
Ilustrace
Koblížek

Živnostník; knižní a časopisecké ilustrace; ilustrace pro sociální sítě, weby, prezentace,
bannery, newslettery; tvorba patternů pro textil; samolepky na zeď, menší samolepky a
plakáty, grafické práce (nejčastěji předtisková příprava), logotvorba.

Marketing manager + příležitostná výpomoc v grafickém oddělení: vizualizace potisků
reklamních předmětů, zpracování dat pro tisk; přípravy graf. materiálů pro obchod a marketing
(grafika pro webové stránky).
Příprava webových stránek pro klienty (v HTML šablonách i ve Wordpressu), příprava tiskovin -
letáky, plakáty, pozvánky, brožury, certifikáty, šablony pro Word dokumenty, tvorba log,
ilustrací, sazba regionálního časopisu.
Tvorba infografiky na sociální sítě, letáky a plakáty pro akce, obrázek do kalendáře na rok 2019.

2018-2019
Silic Media

2016-2018
E-SMILE

2014-2018
OBRAZ
2012-2014
Děti Sportu

Dříve MARY&POPP'S, příprava letáčků a plakátů pro letní a zimní příměstské tábory, tvorba
pexesa, školících materiálů pro děti.

ILUSTRÁTORKA A GRAFIČKA
Junior

DOVEDNOSTI
◘ Anglický jazyk B2-C1 (aktivní znalost)
◘ Grafické dovednosti (Adobe balíček)
◘ Další software - Affinity Designer, Gimp
◘ Digitální malba v Medibang Paint Pro
◘ Základní orientace v DTP
◘ HTML+CSS základy
◘ Focení, editace videí
◘ Typografické zásady

www.ilustracekoblizek.cz/#portfolio

KURZY A VZDĚLÁNÍ
◘ ShawAcademy: Diploma in Graphic Design, 2019
◘ Kurz figurální kresby v Ogilvy, 2019
◘ Zásady správné grafiky (zasadygrafiky.cz), 2018
◘ Dějiny umění I., II., Univerzita Pardubice, 2017
◘ Výtvarný kurz kresby (zátiší, portréty, figury...) s
Mgr. akad. mal. Vladanou Hajnovu, 2014
◘ Maturita z výtvarné výchovy, 2011

Hravá a hráčka Cílevědomá Kreativní Studentka Majitelka psa Sportovní typ


