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Ráda inspiruji, předávám zkušenosti, propojuji lidi.  
 
Poskytuji poradenství v komunikaci s veřejností a v marketingové 
komunikaci od roku 2003. Mám v této oblasti zkušenosti z 
veřejného sektoru (školství, samospráva, stát), neziskového sektoru 
(zdravotnictví sociální organizace), z politiky i z prostředí firem. 
Pracovala jsem pro poslance zabývající se oblastí sociálních služeb a 
zdravotnictví.  Mám přehled v oblasti krajské samosprávy. 
 

MOJE STUDIA 
 V roce 2007 jsem dokončila magisterské studium na 

Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, obor marketingové 
komunikace. (Mgr.) 

 V roce 2005 jsem vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity 
Palackého v Olomouci, obor Žurnalistika. (Bc.) 

 V roce 1979 jsem dokončila Střední ekonomickou školu ve 
Svitavách, obor všeobecná ekonomika. 

 

MOJE DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
 V roce 2016 jsem ukončila kurz II. Spirála kouče v Akademii 

Libchavy. 
 V roce 2014 jsem ukončila kurz Manager koučem v Akademii 

Libchavy. 
 V roce 2013 jsem ukončila kurz I. Spirála kouče v Akademii 

Libchavy. 
 V roce 2012 jsem absolvovala dvoudenní kurz Lektor 

moderátorských dovedností pořádaný Českou andragogickou 
společností. 

 

MOJE ZKUŠENOSTI 
Zkušenosti v komunikaci ve zdravotnictví 
 Svitavská nemocnice, a. s., PR, tvorba Nemocničních listů (od 

2007). 
 Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., PR, tvorba Listů nemocnice 

ONT (od 2011). 
 Představenstvo nemocnic Pardubického kraje, komunikace 

příprav na fúzi, příprava na jednotnou komunikaci společné 
nemocnice (2013 - 2014). 

 Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p. PR 
 

Zkušenosti s komunikací ve veřejné správě 
 Tisková mluvčí města Svitavy, tvorba městského zpravodaje 

„na klíč“ (2003 - 2007). 
 Poradenství městu Ústí nad Orlicí v komunikaci s veřejností, 

krizová komunikace (2009 – 2010). 
 Poradenství městu Lanškroun v komunikaci s veřejností 

(2011, 2014). 
 

Mgr. Zdenka Hanyšová Celá 

Komunikujeme už tím, že jsme 
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Facilitace 
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MOJE ZKUŠENOSTI  
Zkušenosti s komunikací s veřejností ve firmách 
 Tisková mluvčí Českých drah (1999 – 2000), vedoucí tiskového 

oddělení Českých drah (2002 - 2003), krizová komunikace při 
přechodu na akciovou společnost (2003). 

 Bühler CZ Žamberk s. r. o.—Komunikace s veřejností a PR , 
komunikace duálního vzdělávání (od 2014) 

 SŠ Obchodu, řemesel a služeb Žamberk—strategie uvedení na 
trh nového oboru ve spolupráci s firmou (od 2014) 

 KOVOLIS Hedvikov, a. s.— komunikace a PR (2015—2016) 

 
Zkušenosti v médiích 
 Reportérka, redaktorka, moderátorka, publicistka, vedoucí 

vydání Český rozhlas Hradec Králové a zpravodajka 
Radiožurnálu (1991 - 1999). 

 Vedoucí redaktorka Noviny Svitavska, Deníky Bohemia (2000 - 
2002). 

 Natáčení a střih televizních reportáží pro regionální televizi 
INTES Hradec Králové (1996 – 1998). 

 Moderování debat v regionální televizi CMS Svitavy (2010). 
 Spolupráce na Knize o mentorinku, Portál, 2014. 
 Spolupráce na Příručce k mediální výchově na středních 

školách (s KONEP Pardubice, 2012). 
 

Zkušenosti v politickém marketingu  
 PR strategie a volební kampaň pro STAN v krajských volbách 

2016 
 PR strategie v komunálních, parlamentních a senátních volbách 

(2003 – 2013, KDU-ČSL, TOP 09. ČSSD, Starostové, Nezávislá 
uskupení) 

 Asistentka poslance (Josef Lux 1996 – 1999, Jiří Skalický 2010 
– 2013, Jiří Oliva 2010 - 2013, Leoš Heger 2013). 

 

Pedagogické zkušenosti 
 Vyšší odborná škola publicistiky Praha—výuka předmětu PR ve 

veřejném a v neziskovém sektoru (2008—2010). 

 
Dobrovolnická činnost  

 Národní rada pro zdravotně postižené Pardubice – 
nastartování projektu Duhové křídlo 

 Lentilka, o.p.s. – Dětské rehabilitační centrum—publicita Dny 
pro autismus  

 Dětské centrum Veská, Dětské centrum Svitavy. 
 Tiskové centrum při návštěvě Papeže Benedikta ve Staré 

Boleslavi 2009 —Vedení studentů VOŠ Publicistky Praha  
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