LEKTORSKÝ SBOR
Úsek celoživotního vzdělávání disponuje početným lektorským sborem, který čítá cca na sto lektorů, kteří
zajišťují vzdělávací akce v oblasti soft skills, ekonomiky, marketingu, logistiky, práva, dělnických profesí, BOZP a
životního prostředí, rekvalifikací, informačních technologií a cizích jazyků.
Z důvodu početného lektorského sboru vám zde přinášíme pouze ukázku z databáze našich lektorů.
Mgr. Stanislava Borejová
•

Bohaté zkušenosti v oblasti odborných kurzů, seminářů, manažerských a sociálních dovedností a komunikace

•

Odborné a organizační řízení vzdělávání a rozvoj zaměstnanců MUS, lektorka na VŠFS v Mostě

•

Vzdělání:

1984–1989

Pedagogická fakulta UK v Praze, Mgr., SPPG – učitelství

1993–1996

Ústav rozvoje školství UK v Praze, Bc., Management školství

2004–nyní

FF UK v Praze, Příprava k rigorózním zkouškám, obor andragogika a personální řízení

doc. PhDr. Karel Pavlica, PhD. (TOP Consulting)
•

Klíčové kompetence a základní oblasti výuky – psychodiagnostika a assesment centre, učení a rozvoj
pracovníků a managementu organizací, trénink obecných komunikačních dovedností, trénink v oblasti týmové
práce, podniková kultura, interkulturní komunikace a management atd.

•

V současné době mj. proděkanem pro zahraniční vztahy na fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze,
odborný pracovník na PedF UK v Praze, poradenský psycholog v pedagogicko-psychologické poradně hl.
města Prahy atd.

•

Vzdělání:

1986 Filozofická fakulta UK Bratislava, obor psychologie, PhDr.
1996 Manchester Metropolitan University, Faculty of Management and Business, PhD.
2001 VŠE v Praze, docentura v oboru „Podniková ekonomika a management“
PhDr. Ing. Jaroslava Nováková, MBA (TOP Consulting)
•

Ředitelka vzdělávací agentury TOP Consulting, soustřeďuje se na tréninky v oblasti rozvoje managementu
(leadership, koučování, komunikace, asertivní komunikace, time management apod.)

•

Vzdělání:

1987–1991

studium VŠ, Ing.

1992–1996

studium psychologie na FF UK v Praze, PhDr.

1993–1995

středoškolská pedagogická praxe

2001–2005

studium psychoterapie

2004–2006

Company Management na Stanford University, MBA

•

Odborné stáže a workshopy

2007 - adjunct professor na Stanford business university
2007 - certifikace kouče s J. Whitmorem
2001 - negotiation -IBS
2001 - Presentation skills – IBS, Universita Paderborn

2003 - Sales Academy
The grove consultants international (USA): 2002 -Team development, 2002 - Effective facilitation, 2004 - Implementing
productive meetings
Ing. Pavel Svobodník, MBA
•

Specialista na vedení a trénink v oblasti komunikace a marketingu pro management, projekty na rozvoj
osobnosti u společností, které se pohybují na finančních trzích, koučing, tvorba a realizace vzdělávacích
systémů

•

Vzdělání:

1989–2002

kurzy a semináře u mnoha vzdělávacích firem (KNO, I.M.T.I., Mass)

2004–2002

VUT v Brně, MBA

2005

7 návyků vysoce efektivních lidí – Franklin Covey

2006

Otevřené semináře na téma koučing, vedení lidí a komunikace

JUDr. Petr Hůrka, PhD.
1997 – nyní

Odborný asistent na katedře pracovního práva a práva sociálního
zabezpečení Právnické fakulty UK v Praze
Legislativní odbor Ministerstva práce a sociálních věcí
Člen expertní skupiny MPSV pro přípravu nového zákoníku práce
Člen Společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Odborné zkušenosti
Účastní se a vystupuje na řadě mezinárodních konferencí pořádaných Evropskou unií pro otázky pracovního práva,
vede pravidelnou rubriku zaměřenou na oblast pracovně právních vztahů v deníku Hospodářské noviny, publikuje
v odborných časopisech Právo a zaměstnání, Ad Notam, Národní pojištění a International Labour review, je
spoluautorem právnického slovníku a řady dalších publikací.
Mgr. Tomáš Horáček
Od r. 1996

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK
Pedagogická činnost, účast na odborných seminářích, konferencích a projektech

Od r. 1998

Publikační a přednášková činnost (bankovní ústavy, finanční Instituce)

Od r. 1999

asistent na katedře soukromoprávních disciplín Policejní akademie ČR
Pedagogická činnost, odborné konzultace a posudky

Od r. 2003

advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. A. Navrátila

Vzdělání
1991–1996

Právnická fakulta UK, obor právo, Mgr., doktorské studium dosud neukončeno

JUDr. Martin Štefko, PhD.
•

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde od r. 2003 vede semináře na katedře
pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

•

Specialista na problematiku důchodového pojištění, odpovědnosti zaměstnavatele a zaměstnance za škodu a
otázky spojené se skončením pracovního poměru na odboru důchodového pojištění zaměstnanců České
správy sociálního zabezpečení

•

Přednášková, poradenská a publikační činnost

JUDr. Věra Hrouzková
•

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v současné době jednatelka a ředitelka agentury
HR Consult s.r.o.

•

V předchozích letech působila jako komerční právník, právník ve státní správě, podnikový právník ve
Výzkumném ústavu matematických zdrojů a jako vedoucí oddělení lidských zdrojů v Komerční bance

•

Věnuje se publikační (Soukromý právník pro podnikatele, Zaměstnavatelé a zaměstnanci, Stokrát v roli
manažera atd.) a přednáškové činnosti (garant rekvalifikačního kurzu pro personalisty a mzdové účetní,
Masarykův ústav při ČVUT, program MBA, Česká komora auditorů, agentura Vox a Notia)

Ing. Jaroslav Uhlíř, CSc.
•

Specializace na komplexní projekty logistických procesů, lektorská činnost v oblasti logistiky, výrobní logistika,
optimalizace podnikových procesů, zavádění struktur podnikového vzdělávání

•

Vzdělání:

Střední průmyslová škola strojní v Čáslavi
Námořní akademie Oděsa

fakulta strojní, provoz lodních hnacích
zařízení, dopravní a manipulační
zařízení

Externí vědecká aspirantura, Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT Praha
Veriniging Logistik Managment, den Haag – logistika a managment
Ing. Ivana Pilařová
•

Od roku 1993 přednášková činnost pro mnoho vzdělávacích agentur (VOX, Notia, KDP, Svaz účetních) zj. na
téma účetnictví, daně a obchodní právo; zakázková školení velkých autorských a daňových společností (PWC,
BDO, NBG...) a zakázková školení pro podniky (ČSOB, KB...)

•

Od roku 1995 publikuje v mnoha časopisech na téma účetnictví, daně a obchodní právo

•

Autorka několika knih; vedoucí autorka dvou příruček nakladatelství VERLAG DASHOFER

•

Vystudovala VŠE v Praze; 4 roky praxe v účtárně státního podniku

