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ING. HANA HUNTOVÁ
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+420 602 353 874
hana@hana-hunt.cz, hana.huntova@simar.cz

SDRUŽENÍ AGENTUR PRO VÝZKUM TRHU A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ SIMAR
Jako výkonná ředitelka Sdružení SIMAR jsem mimo jiné zodpovědná za tvorbu
vzdělávacích programů (semináře, workshopy, brožury) pro výzkumnou komunitu a
zadavatele. Vytvářím komunikační programy, které napomáhají veřejnosti a
zadavatelům výzkumu porozumět výzkumnému oboru. Vytvářím standardy kvality
výzkumu a pomocí auditů provádím dohled nad jejich dodržováním. Vydávám
oborová stanoviska i auditní zprávy.
Jako národní reprezentant ESOMAR pro ČR (mezinárodní sdružení výzkumníků s vice
než 70 letou tradicí) prosazuji dodržování etických norem a seberegulačních pravidel
oboru. SIMAR je také kontaktním místem pro řešení sporů v oboru.

• Od 2007 do současnosti

MARKETING & MEDIA COACH AT HANA HUNT
Pracuji jako konzultantka a lektorka se zaměřením na strategický marketing a
marketingovou komunikaci. Mezi mé klienty patří Unie vydavatelů, JWT, Google,
Propaganda Design, JWT a Millward Brown (později Kantar). Vytvářela jsem program
pro Brunche Unie vydavatelů, semináře, vzdělávací programy. Spolupracuji s UK,
katedra marketingové komunikace a PR.
NEW YORK UNIVERSITY, PRAGUE
Od roku 2007 do roku 2017 jsem na New York University v Praze vyučovala předmět
Základy marketingu. Do současnosti přispívám do vzdělávání svých kolegů na FSV UK a
VŠE.

• 2000 –2007

UNILEVER ČR SPOL. S R.O.
Vedení mezinárodního expertního týmu – řízení efektivních komunikačních strategií –
vývoj školících programů pro manažery v marketingu.

•

V Unileveru jsem postupně pracovala v následujících pozicích: Communication
Channel Manager, Marketing Manager a CEE Media Director.

• 1993 –1999

OGILVY & MATHER, MINDSHARE, B
Pracovala jsem v anglickém týdeníku The Prague Post v oddělení distribuce a
marketingu, poté v reklamních agenturách Bates, Saatchi & Sattchi a Ogilvy & Mather.

VZDĚLÁNÍ

Vysoká škola zemědělská v Praze (nyní Česká zemědělská univerzita),
zakončeno 1991
The Open University, Velká Británie
BA/BSc Social Sciences with Media Studies úspěšně zakončeno 2011
ForArb, Martin Svatoš - Mediace
V roce 2019 jsem úspěšně absolvovala kurzy Mediace a základy řešení mimosoudních
sporů a Mediační akademie.

.

DALŠÍ INFORMACE

Jsem dlouholetou členkou České marketingové společnosti. Aktivně jsem se účastnila
práce v reklamní sekci ČSZV (České sdružení značkových výrobců), v roce 2002 jsem

hodnotila Euro Effie v Berlíně a více než šest let jsem působila jako porotce soutěže o
efektivní reklamu Effie, nyní působím jako poradce pro stanovení kritérií věrohodnosti
dat v Effie. Několik let jsem působila v porotě soutěže Magazín roku. Opakovaně jsem
jedním z porotců novinářské ceny Nadace OSF. Pravidelně vystupuji na oborových
konferencích a přispívám do odborného tisku.
Jsem aktivní členkou v pěveckém sboru a dobrovolnou hasičkou, angažuji se
v několika neziskových projektech (pěvecký sbor, organizace na podporu otevřenosti
veřejné správy, organizace na podporu novinářů, místní neziskový spolek pro podporu
lokální kultury.

