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Profil kandidáta pro volby 2021
Jméno:

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.

PMI ID:

1994192

Bachova 1567, 14900 Praha
Kontaktní
adresa:

svoboda.jirka@gmail.com
+420 601 570 703

Kandiduje na
pozici:

Viceprezident pro Rozvoj
Vzdělání: VŠE, obor Informatika (PhD.), VŠE, obor Informační technologie (Ing.)
Certifikace: PMP, ITIL
Zaměstnání
Jsem nezávislý konzultant a manažer se zaměřením na projektové řízení, strategii a inovace.
Současně řídím firmu zabývajícím se vývojem SW. Více případně:
https://www.linkedin.com/in/jirisvoboda/ Zkušenosti

Životopis:

Projektovým řízením se zabývám téměř 15 let, postupně jsem v roli projektového a manažera a
konzultanta prošel řadou firem, od IT, online až po telekomunikace (T-Mobile) a IT konzultace
(Devoteam), kde jsem vedl mnoho různých typů projektů a řídil rozsáhlé lokální ale i mezinárodní a
virtuální týmy. Následně jsem se několik let věnoval vrcholovému managementu na pozici Chief
Strategy Officer ve firmě OKIN Group. Poté jsem se rozhodl opustit svět korporací a posledních
několik let se věnuji rozvoji start-upů a poradenstvím zejména v oblasti projektového řízení a
nastavování systému jeho fungování.
Realizované projekty
Realizovaných projektů bylo mnoho, především v oblasti IT, Telco, marketingu, organizačních změn a
inovačních programů včetně rozjezdů a definování strategie a market.strategie pro nové firmy.
Jiné
Publikoval jsem několik odborných článku na téma projektového managementu a týmové práce na
odborných konferencích, zejména ve vztahu k doktorské práci zaměřené na efektivitu práce
projektových týmů v souvislosti s používanými tradičními/agilními technikami. Zároveň se zúčastňuji
přednášek a diskuzí na vysokých školách a konferencích – v roce 2018 např. na ČVUT a PMCON.
Rád bych nadále pokračoval v práci s týmem, se kterým jsme začali v roce 2018 měnit tvář České
komory PMI. Daří se nám pořádat atraktivnější akce pro příznivce projektového řízení a členy komory
a navázat užší spolupráci s ostatními organizacemi zaměřenými na projektového řízení. Ve spolupráci
se slovenskou komorou PMI jsme připravili dvě zajímavá a celkem rozsáhlá čísla elektronického
časopisu Československý projekťák, na jehož přípravě jsem se aktivně podílel.

Vize kandidáta:

V roli viceprezidenta pro Rozvoj, na kterou kandiduji, se chci věnovat posílení brandu PMI jako první
volby a prémiového partnera v oblasti PM a business analýzy, dalšímu zviditelnění prostřednictvím
kvalitních akcí a zajímavých příležitostí pro rozvoj každého zájemce o projektové řízení. Dále se chci
zaměřit na větší využití a zpřístupnění obsahu nabízeného mateřským PMI. Rovněž chci zkvalitnit
informační servis komory poskytovaný přes soc. sítě a web.
Firmám chci nabízet spojení s PMI přinášející kvalitu a odbornost, prostor pro obohacení svých
zaměstnanců, ale i svých interních metodik pro řízení projektů. Vysokým školám nabídnout kontakt s
praxí jak pro osvěžení výuky, tak i jako možnosti zapojení jejich studentů.
Vyplněný formulář v českém jazyce, v rozsahu max. 1 strany A4 a ve formátu MS Word
doručte nejpozději 13. 1. 2021 na adresu nominacni.vybor@pmi.cz.
Zasláním profilu kandidát souhlasí s jeho zveřejněním na adrese www.pmi.cz.

