
 
 
 

Profesní životopis 
 

Jméno a příjmení: Mgr. Josef Miškovský, Ph.D. 

Dosažené vzdělání: 
 

 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, postgraduální studium 
oboru Sociální geografie a regionální rozvoj (2004–2012), dosažený titul 
doktor (Ph.D.) 

 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium 
oboru Geografie a kartografie se specializací Sociální geografie a 
regionální rozvoj (1997–2002), dosažený titul magistr (Mgr.) 

Profesní praxe: 
 

 2007 – nyní OSVČ, spolupráce na projektech SPF Group, s.r.o. v oblasti 
poradenství v místním a regionálním rozvoji (strategické plánování, 
analýzy, šetření, vzdělávání) na pozici vedoucího projektů, konzultanta, 
analytika, lektora 

 2017–2020 Česká zemědělská univerzita (Fakulta životního prostředí), 
pozice odborný asistent, odborná pedagogická činnost a výzkum, vedení 
předmětů v oblasti prostorového plánování zaměřených na tvorbu 
územních studií a strategických dokumentů rozvoje měst a regionů 

 2004–2007 DHV CR, spol. s r.o., činnost v oblasti poradenství, školení, 
tvorby analýz a realizace dotazníkových šetření na pozici konzultant, od 
1/2007 vedoucí projektů 

 2003 – dosud OSVČ, průvodce cestovního ruchu 
Referenční 
zakázky: 
 

1.  Organizační příprava projektu „Region univerzitě – univerzita regionu“ 
pro podporu z FST – 2022, zadavatel UJEP – garant jedné ze 3 částí 
projektu 

2. „Rozvojová studie Vrchlabsko/Jilemnicko“ – 2022, zadavatel Škoda Auto, 
a.s., závod Vrchlabí – vedoucí projektu 

3. „Strategický plán rozvoje města Budyně nad Ohří“ – 2022, zadavatel 
Město Budyně nad Ohří – vedoucí projektu 

4. „Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v správním obvodu ORP Vrchlabí“ 
– 2019-22, nositel Svazek obcí Horní Labe – expert pro tvorbu strategií a 
na evaluace 

5. „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2021-25“ – 2020-21, 
zadavatel Ústecký kraj – vedoucí projektu 

6. „Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy“ – 2020-21, zadavatel 
Město Jílové u Prahy – vedoucí projektu 

7. „Strategie rozvoje města Karlovy Vary 2040 – analýza souvislostí“ – 2021, 
zadavatel Statutární město Karlovy Vary – vedoucí projektu 

8. „Integrovaná strategie ITI ústecko-chomutovské aglomerace 2021-27“ – 
2020-21, zadavatel Statutární město Ústí nad Labem – garant tematické 
oblasti životní prostředí 

9. „Integrovaná strategie ITI mladoboleslavské aglomerace 2021-27“ – 2021, 
zadavatel Statutární město Ústí nad Labem – garant tematických oblastí 
životní prostředí a veřejná správa 

10. „Program rozvoje Ústeckého kraje 2021-27“ – 2020-22, zadavatel Ústecký 
kraj – vedoucí projektu 

11. „Studie dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad 
Kněžnou“ – 2020-21, zadavatel Nadační fond Škoda Auto – vedoucí 
řešitelského týmu 



12. „Studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – východní nádraží“ – 
2020-21, zadavatel Statutární město Děčín – vedoucí řešitelského týmu 

13. „Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna“ – 2020-21, 
zadavatel Statutární město Kladno – vedoucí projektu 

14. „Úvodní studie rozvoje Podkrušnohorského technického muzea“ – 2020, 
zadavatel Ústecký kraj – vedoucí projektu 

15. „Strategie bydlení města Pardubice“ – 2019–20, zadavatel Statutární 
město Pardubice – vedoucí projektu 

16. „Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše“ – 2019-20, zadavatel 
Krkonoše-svazek měst a obcí – vedoucí projektu 

17. „Procesní evaluace implementace integrovaného nástroje komunitně 
vedený místní rozvoj“ – 2019–20, zadavatel Ministerstvo pro místní rozvoj 
– člen týmu 

18. „DRIM“ – Danube Region Information Platform for Economic Integration 
of Migrants (mezinárodní projekt s podporou Nadnárodního programu 
Danube ve spolupráci s partnery v dalších zemích) – 2017-19 – vedoucí 
projektu za českou část projektu 

19. Koordinace tvorby „Společné strategie ochrany přírody a krajiny v 
Krkonošském národním parku Karkonoském parku narodowem“ – 2018-
19, zadavatel Správa KRNAP – vedoucí projektu 

20. Studie „Integrovaný rozvoj území Mladoboleslavska“, – 2018-19, 
zadavatel Nadační fond Škoda Auto – vedoucí projektu 

21. „Ex-post evaluace programového období 2007–23 v oblasti nakládání s 
odpady a v oblasti snižování energetické náročnosti“ – 2017-18, zadavatel 
MMR ČR – člen týmu 

22.  „Strategický plán rozvoje města Mělník“ – 2017-18, zadavatel Město 
Mělník – vedoucí projektu 

23.  „Strategický plán rozvoje města Milovice“ – 2017, zadavatel Město 
Milovice – vedoucí projektu 

24. „Strategický plán rozvoje MČ Praha 17“ – 2017, zadavatel Městská část 
Praha 17 – vedoucí projektu 

25. „Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027“ – 2016-17, zadavatel 
Ústecký kraj – vedoucí projektu 

26. „Analýza a hodnocení návštěvnosti Ústeckého kraje“ – 2016-17 – vedoucí 
projektu 

27. „Strategie rozvoje cestovního ruchu v regionu Krkonoše“ – 2015-16, 
zadavatel Svazek měst a obcí Krkonoše – vedoucí projektu 

28. „Evaluace projektů popularizace VaV v období 2007–13“ – 2015–16, 
zadavatel MŠMT – člen týmu 

29. Analýza výsledků projektů OPTP, zejména s ohledem na dosažení 
vybraných cílů stanovených pro každou z prioritních os OPTP – 2015, 
zadavatel MMR ČR – člen týmu 

30. „Ex-ante evaluace integrované strategie pro ITI pražské metropolitní 
oblasti“ – 2014-15, zadavatel Institut plánování a rozvoje Hl. m. Prahy – 
konzultant 

31. „Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro využití 
nástroje ITI“ – 2014–15, zadavatel Statutární město Brno – vedoucí 
projektu 

32. „Integrovaná strategie rozvoje ústecko-chomutovské aglomerace pro 
využití nástroje ITI“ – 2014-15, zadavatel Statutární město Ústí nad Labem 
– konzultant 



33. „Komunitně vedená strategie rozvoje MAS Krkonoše“ – 2014-15, 
zadavatel MAS Krkonoše – vedoucí týmu 

34. „Komunitně vedená strategie rozvoje MAS Brána Vysočiny“ – 2014-15, 
zadavatel MAS Brána Vysočiny – vedoucí týmu 

35. Ex-ante evaluace Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi 
Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014–2020 včetně 
provedení posouzení vlivu na životní prostředí – 2013–15, zadavatel MMR 
– konzultant 

36. „Církevní trasy v regionu Českého Švýcarska“ – mezinárodní projekt 
Thetris, zadavatel České Švýcarsko o.p.s. – 2013–14 – člen týmu 

37. „Ex ante hodnocení indikátorové soustavy OP pro období 2014-20“ – 
2013–14, zadavatel MMR – člen týmu 

38. „Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše a její implementace“ – 
2012-13, zadavatel Svazek měst a obcí Krkonoše – vedoucí projektu 

39. „Aktualizace Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020“ – 2011-2012, 
zadavatel Jihomoravský kraj – vedoucí projektu 

40. Školení a poradenství v rámci projektu „Semily – vstřícný úřad, spokojený 
občan“ – 2011–12, zadavatel Město Semily – vedoucí projektu, garant a 
školitel v oblasti analýz a implementace strategického plánování 

41. „Koncepce rozvoje turistické dopravy v Ústeckém kraji“ – 2010-2011, 
zadavatel Ústecký kraj – vedoucí projektu 

42. „Metodika pro přípravu (analýza, implementace) krajinných 
integrovaných plánů rozvoje (KIPR) – 2009-2010, zadavatel MŽP – člen 
týmu 

Publikační činnost 1. MIŠKOVSKÝ, J. (2007): Udržitelný rozvoj ve strategických plánech měst a 
regionů. Geografické rozhledy 16, č. 3, s. 6–7. 

2. BÍZEK, V., GILL, R., MIŠKOVSKÝ, J. (2007): Hodnocení udržitelnosti rozvoje 
navrženého strategickými dokumenty – metodika DHV SAM. Urbanismus 
a územní rozvoj 10, č. 5, s. 12–14. 

Jazykové znalosti: 
 

1. anglický jazyk (velmi dobrá úroveň, základní státní jazyková 
zkouška) 

2. ruský jazyk (velmi dobrá úroveň, základní státní jazyková zkouška) 
3. německý jazyk (mírně pokročilá komunikační úroveň) 
4. lotyšský jazyk (základní komunikační úroveň) 

Další kompetence 1. Dlouhodobé profesní i zájmové zaměření na problematiku rozvoje 
měst a regionů v Česku a geografické organizace společnosti 

2. Organizační schopnosti (příprava, realizace, metodické a personální 
vedení projektů a zakázek, organizace pracovních týmů) 

3. Stylistické kompetence, dobrý písemný jazykový projev 
4. Prezentační a komunikační dovednosti (prezentace výstupů určené 

odborným i laickým posluchačům, moderace veřejných projednání a 
fokusních skupin, organizace a zajištění komunikačních aktivit, 
vedení řízených rozhovorů, lektorská činnost, pedagogická činnost 
na vysokých školách apod.) 

5. Pedagogická, výzkumná a vědecká praxe  
6. Práce s PC – MS Office, grafický program Canva 
7. Spolková činnost (Česká geografická společnost, Česko-estonský 

klub, Česko-lotyšský spolek, Association for the Advancement of 
Baltic Studies) 

8. Řidičský průkaz skupiny B 
  


