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 V roce 1995 jsem vystudoval ekonomii řízení podniku na ČVUT, fakultě 
elektrotechnické, kde jsem získal základní lektorskou praxi. 

 Od roku 1997 do současnosti jsem vyhledávaným lektorem z oblasti 

pokročilých kurzů IT, podnikových analýz a kurzů manažerských.  
 Publikuji v našich předních nakladatelstvích odborné literatury, převážně 

ve specializovaných tématech z oblasti MS Excel a datových analýz. 
 V roce 1999 jsem založil vzdělávací společnost JUBELA, jejíž jsem 

ředitel. Společnost zajišťuje vzdělávání širokému okruhu zákazníků z řad 
soukromých osob, společností i státních institucí. A to z oblasti obchodu 

manažerských a osobnostních kurzů, kurzů IT a kurzů rekvalifikačních.  
 Mám dlouholetou manažerskou praxi v oblasti řízení obchodu, vývoje 

webových aplikací a tvorby marketingových a komunikačních strategií. 
 V roce 2015 jsem absolvoval manažerské studium MBA, které dalo 

základ mému novému směrování – ke vzdělávání z oblastí projektového 
a procesního řízení. 

 To, co přednáším, přednáším na základě zkušeností a dlouholeté praxe. 
 

Čemu se věnuji: 
 MS Excel a jeho manažerské nástroje 

 MS Project jako nástroj pro řízení projektů  

 Zakázkové rekvalifikace a kvalifikace 

 Technologie CNC a CAD/CAM, 3D tisk 

 IT analýzy a vývoj aplikací 
 Projektové a procesní řízení 
 Procesy v organizaci a jejich stavy  

 Praktické vedení vzdělávacích projektů  

Praxe v oboru:  

 působím v oblasti poradenství a školení od roku 1995 

 dlouholetá praxe při školení uživatelů výpočetní techniky v rámci standardních kancelářských aplikací, internetu, 

programování, později pokročilé nástroje a jejich výuka  
 praxe jako školitel kurzů společnosti JUBELA, s.r.o. u jejich zákazníků z řad komerčních organizací, státních 

a komunálních subjektů a soukromých osob. Od roku 1995 proškoleno několik tisíc spokojených účastníků 
v rámci stovek organizací, které dokládají reference a zpětné vazby kurzů. 

 od roku 2006 se věnuji rekvalifikacím a kvalifikačním zkouškám z oblasti vybraných rekvalifikací. A to především 
z oblasti manažerských kurzů (Projektový manažer, Řízení malého podniku, Management, Marketing, 
Obchodník ….), IT kurzů (speciálně kurzům Programování webu a Správy sítí a Administrace) a v poslední době 
technickým kurzům (CNC stroje, Programování robotizovaných pracovišť a Obráběcí technologie). Včetně 
autorizačního oprávnění. 

 od roku 2010 výrazně zvyšuji pozici společnosti v oblasti manažerských kurzů. A to především kurzů 
projektového a procesního řízení a kurzů kontrolingových nástrojů a manažerského finančního minima. 
K uvedeným kurzům pořádáme workshopy a vydáváme vlastní výukové materiály. 

 Dlouhodobě jsem spolupracoval s nakladatelstvím Verlag Dashofer v rámci publikování IT kurzů a přednášek, 
včetně videokurzů. V současnosti spolupracujeme se vzdělávacím portálem Educity jako partner v oblasti 

publikování informací o dlouhodobých vzdělávacích projektech a IT technologiích. A současně publikuji odborné 
knihy pro nakladatelství Grada. 

 V rámci své specializace vedení a řízení projektů jsem vedl v rámci dotačních titulů CzechInvestu řadu projektů, 
dále mentorsky řídil stážisty na pozici Projektových manažerů a Specialistů EU projektů. 

Dosažené vzdělání a certifikace: 
 nejvyšší vzdělání: Vysokoškolské technickoekonomické (ekonomie řízení podniku) -  ČVUT FEL 1995 

 vyšší studium managementu MBA (obor Executive MBA) - 2015 

 certifikát ECDL testera č. CZT0065 opravňující k nezávislému testování znalostí dle principů ECDL 

 certifikát CIMA – Marketing, absolvovaná odborná stáž ve Španělsku (Granada 2013) 
 certifikáty kvalifikačního standardu: Obchodní standardy, Marketing, Prodejní dovednosti, Projektové 

řízení, IT specialista pro správu sítě 

 certifikace projektového manažera PRINCE2 Foundation/Practitioner 


