Česká komora PMI
Profil kandidáta pro volby 2017
Jméno:

Kontaktní
adresa:

Kandiduje
na pozici:

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.

PMI ID:

1994192

Bachova 1567, 14900 Praha
svoboda.jirka@gmail.com
601 570 703

Viceprezident pro programy
Vzdělání
VŠE, obor Informatika (PhD.), VŠE, obor Informační technologie (Ing.)
Certifikace
ITIL, PMP
Zaměstnání
Momentálně pracuji především jako nezávislý konzultant a manažer se zaměřením na projektové
řízení, strategii a inovace. Více případně: https://www.linkedin.com/in/jiri-svoboda-ph-d-84910414
Zkušenosti

Životopis:

Projektovým řízením se zabývám více než dvanáct let, postupně jsem v roli projektového 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, kdy jsem pracoval
na pozici Chief Strategy Officer ve firmě OKIN Group a následně v roli CMO Chief Marketing Officer.
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
Za tu dobu bylo realizovaných projektů opravdu mnoho, takže je nemá asi cenu vypisovat konkrétně,
šlo o projekty a programy v oblasti IT, Telco, marketingu, organizačních změn a inovačních programů
včetně rozjezdů a definování strategie pro několik nových firem.
Jiné
Publikoval jsem řadu odborných článku na téma projektového managementu a týmové práce na
odborných konferencích, zejména ve vztahu k doktorské práci zaměřené na efektivitu práce
projektových týmů.
Mým zájmem je dlouhodobé posilování brandu PMI, do kterého patří povědomí o značce, znalost
toho, co vše PMI nabízí komunitě, a to nejen v oblasti nejen projektového řízení. PMI by měla být
první volbou všech, kdo se zajímají o projektové řízení a chtějí se v tomto oboru (ale i v souvisejících
oblastech, např. v business analýze) vzdělávat a setkávat se s komunitou kvalitních profesionálů, od
kterých je možné se neustále inspirovat.

Rád bych pomohl stanovení dlouhodobých cílů komory ve všech relevantních oblastech působení a
Vize
kandidáta: následných kroků, jak těchto cílů dosáhnout. Na základě segmentace všech stakeholderů, se kterými
chceme pracovat, bychom měli identifikovat, co je pro ně nejzajímavější, jakým způsobem s nimi
komunikovat a co jim můžeme nabídnout, aby to bylo skutečně dlouhodobě ceněno a zároveň byla
energie všech PMI dobrovolníků zaměřena správným směrem.
Důležité je ovšem zároveň pokračovat v aktivitách, které přinášejí veřejnosti největší přidanou
hodnotu, což jsou nyní dle mého názoru především pravidelné akce se zajímavými tématy a hosty.
Vyplněný formulář v českém jazyce, v rozsahu max. 1 strany A4 a ve formátu MS Word
doručte nejpozději 19.5.2017 na adresu nominacni.vybor@pmi.cz.
Zasláním profilu kandidát souhlasí s jeho zveřejněním na adrese www.pmi.cz.

