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JANA MUDRÁKOVÁ, DiS. 
HEREČKA 

 

Telefon: 737 531 538 

Email: 
info@janamudrakova.cz 

Bydliště: Praha 

Věk: 26 let 

CO UMÍM 

činoherní herectví 

zpěv 

klasický i moderní tanec 

hra na zobcovou flétnu a 
ukulele 

základy akrobacie, 
žonglování, stepu a šermu 

domluvím se anglicky 

řidičský průkaz skupiny B 

VZDĚLÁNÍ 

2011 – 2017 

Janáčkova konzervatoř 
Ostrava – hudebně 
dramatický obor; titul DiS. 

2015 – 2016 

Univerzita Palackého 
Olomouc – divadelní a 
filmová věda 

KDO JSEM 

Jsem absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, rok jsem pracovala 
v divadle Stará aréna jako herečka a tajemnice a nyní jsem tzv. na volné 
noze v Praze a jezdím se zájezdovým divadlem. Přestože natáčení a 
zájezdů je poměrně hodně, stále mi to nepřijde dostatečné, abych mohla 
dál herecky růst. Potřebuju na sobě pracovat pod vedením zkušené režie, 
ve stálém provozu divadelní instituce. Proto se hlásím právě k Vám. 
Oplývám množstvím zkušeností a můžu Vám nabídnout svědomitého, 
poctivého a pracovitého člověka, kterého baví nejen hraní, ale celý proces 
zkoušení a vůbec divadlo jako životní styl (za těch 6 let studia a 5 let 
v zájezdovém divadle už to jinak neumím a ani nechci). Věřím, že Vás o 
svých kvalitách dokážu přesvědčit přímo na konkurzu. S pozdravem, Jana 
Mudráková  

 

NĚKTERÉ Z PRACOVNÍCH ZKUŠENOSTÍ 

Hostování v Národním divadle moravskoslezském 

 2015- 2017  Andrea Chénier (režie: Ivan Krejčí) 
 2016  Král Ubu (režie: Jan Frič) 

Hostování v Těšínském divadle 

 2013 – 2016  Báthoryčka (režie: Jaroslav Moravčík) 

Účinkování v divadle Stará aréna 

 2015-2016 Kouzelná noc (režie: Miroslava Georgievová) 
 2016-2018 Elektra (role: Elektra, režie: Pavel Gejguš) 
 2016-2018 Hodina lásky (role: Ela, režie: Miroslava 

Georgievová) 
 2017-2019 Letět/Groteska o lásce (režie: Pavel Gejguš) 

Účinkování v divadle SemTamFór 

 2015-2021 Nejrůznější pohádková, školní i večerní představení 
v rámci zájezdové scény 

 2016-2021 Staré řecké báje a pověsti (režie: Leoš Peteráč) 
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 2016-2021 Zakázané uvolnění (režie: Jan Julínek) 
 2018-2021 Cesta kolem světa za 80 dní (režie: Štěpán Gajdoš) 
 2021   Povídky z jedné a druhé kapsy (režie: Leoš Peteráč) 

Účinkování v divadle RePublika 

 2018-2019 2084 (režie: Jan Nosek Novák) 
 2018-2021 Republiko má středisková aneb lukrativní nejistota 

(režie: Jan Julínek) 
 2019  Zakázané vysílání (režie: Jan Julínek) 
 2020   Boss Babiš (režie: Jan Nosek Novák) 

Natáčení (epizodní role) 

 Místo zločinu Ostrava (režie: Jan Hřebejk) 
 Dukla 61 
 Vodník (režie: Viktor Tauš) 
 Modrý kód 
 Ordinace v růžové zahradě 2 

Ostatní spolupráce 

 Natáčení reklam pro Sazku a Becherovku 
 Studentský pořad v Českém rozhlase „Pauzička“ 
 Vysílání Rádia RePublika


