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 2008 – nyní – OSVČ, spolupráce na projektech SPF Group, s.r.o. na pozici 
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osy III a IV Programu rozvoje venkova 2007-2013 

 2005-2007 – Finespa, s.r.o., konzultant v oblasti strategického plánování 
a projektového řízení 

 2003-2005 – Europroject s.r.o., konzultant v oblasti strategického 
plánování a projektového řízení 

 1999-2003 – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, příprava implementace 
programu SAPARD, příprava struktur pro monitoring a evaluaci 
programu 

Referenční 
zakázky: 
 

1. Evaluace veřejných politik a programů 
 „Hodnocení reflexe doporučení k jednotnému metodickému 

prostředí 2014-2021 do jednotného národního rámce pro 
programové období 2021-2027–2022-23, MMR ČR – vedoucí týmu 

 Evaluace systémových projektů podpořených z PO 3 OP VVV II. – IPs 
APIV A a B“ (průběžná realizace několik vln šetření pro průběžné 
zprávy) – 2018-22, zadavatel Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR – vedoucí týmu 

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

 Evaluace projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 
meziobecní spolupráce – 2018-20, zadavatel Svaz měst a obcí ČR, 
člen týmu zodpovědný za metodiku evaluace 

 „Ex-post evaluace programového období 2007–13 v oblasti 
nakládání s odpady a v oblasti snižování energetické náročnosti“ – 
2017-18, zadavatel MMR ČR – vedoucí týmu 

 Evaluation of the implementation of the Directive 2009/128/EC on 
the sustainable use of pesticides EPRS/IMPT/SER/14/014/Lot 8 – 
2018, zadavatel Directorate-General for Parliament Research 
Services -  country expert 

 Ex-ante evaluace OP Doprava 2014–2020–2013–2015, Ministerstvo 
dopravy ČR – metodik evaluace 

 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 

 Synthesis of Mid-Term Evaluations of Rural Development 
Programmes 2007-2013–2012, Evropská komise – expert za ČR a 



Slovensko 
2. Projektový management 

 Organizační příprava projektu „Region univerzitě – univerzita 
regionu“ pro podporu z OP ST – 2022, zadavatel UJEP – vedoucí 
týmu 

  „Stará Boleslav – kolébka české státnosti – Mariánská zóna“ a „Stará 
Boleslav – kolébka české státnosti – kostel sv. Václava“ – 2017 – 
dosud, Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána – projektový a 
finanční manažer 

  „Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě – záchrana venkovské 
památky“ – 2022 – dosud, Římskokatolická farnost – arciděkanství 
Kutná hora – projektový a finanční manažer 

  „Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea 
NTM“ a „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II“ – 2018 – dosud, 
Národní technické muzeum – projektový a finanční manažer 

  „Revitalizace bělohradské sýpky“ – 2019 – dosud, Bělohradská 
sýpka o.p.s. – projektový a finanční manažer 

 „Památková obnova Novomlýnské vodárenské věže“ - 2015-2016, 
Muzeum hl.m. Prahy – projektová manažerka 

 „Centrum stavitelského dědictví v Plasích“ - 2011–2015, Národní 
technické muzeum – projektová a finanční manažerka 

 Příbram – Svatá Hora – vzorová obnova poutního areálu – 2014-15, 
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie – 
Příbram – Svatá Hora – projektová manažerka 

 Dotační management 5 projektů: Modernizace centrálních 
operačních sálů Nemocnice Ostrov (ROP SZ), Modernizace parku 
Ostrov (ROP SZ), Obnova a modernizace přístrojového vybavení 
Nemocnice Sokolov a Nemocnice Ostrov (ROP SZ), Lůžková část 
psychiatrického výzkumu a rehabilitace (ROP SZ), Modernizace 
návazné péče I. (IROP), 2008 - dosud 

3. Integrované strategie pro nástroj ITI 
 „Integrovaná strategie ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 2021-

27“ / „…2014-20“ – 2020-22 / 2014-15, zadavatel Statutární město 
Ústí nad Labem – vedoucí týmu 

 „Integrovaná strategie ITI Mladoboleslavské aglomerace 2021-27“ – 
2021-22, zadavatel Statutární město Mladá Boleslav – vedoucí týmu 

 „Integrovaná strategie rozvoje Karlovarské aglomerace 2021-27“ – 
2021-22, zadavatel Statutární město Karlovy Vary– vedoucí týmu 

 „Integrovaná strategie ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 2014-
20–2014-15, zadavatel Statutární město Ústí nad Labem – člen týmu 

 Průběžné hodnocení (mid-term evaluace) IPRÚ Karlovy Vary - 2019, 
Zadavatel Statutární město Karlovy Vary – člen týmu 

 Průběžné hodnocení (mid-term evaluace) ITI Ústecko-Chomutovské 
aglomerace“ – 2019, zadavatel Statutární město Ústí nad Labem – 
člen týmu  

 metodik ZS ITI ÚChA, SM Ústí nad Labem, 2015-2017 
4. Strategické plány rozvoje měst, obcí a městských částí 

  „Strategie rozvoje města Karlovy Vary 2040 – analýza souvislostí“ – 
2021, zadavatel Statutární město Karlovy Vary – člen týmu 

5. Studie rozvoje a konverze lokalit uvnitř sídel 
 „Studie na využití brownfieldu – objekt bývalých městských lázní v 



Chomutově“ – 2021-22, zadavatel Statutární město Chomutov – 
vedoucí řešitelského týmu 

6. Strategie a programy rozvoje krajů a regionů 
 „Program rozvoje Ústeckého kraje 2021-27“ – 2020-22, zadavatel 

Ústecký kraj – člen týmu 
7. Příprava veřejných politik a programů 

 Specializované poradenství při přípravě programového období 
2021+ (OP TP 2021-2027) – 2021-22, zadavatel MMR ČR – 
konzultant 

8. Mezinárodní projekty, studie a strategie 
 „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 – člen týmu 

 Study on programming of EAFRD financial instruments in 2014-2020 
RDPs - 2016, EIB – country expert 

 Mezinárodní projekt YURA – Developing transnational transversal 
youth strategies in regions with migration - 2011-2012, Ústecký kraj 
– vedoucí týmu partnera 

Jazykové znalosti: 
 

1. anglický jazyk (velmi dobrá úroveň) 
2. španělský jazyk (základní komunikační úroveň) 
3. francouzský jazyk (základní komunikační úroveň) 

Další kompetence 1. Organizační schopnosti (příprava, realizace, metodické a personální 
vedení projektů a zakázek, organizace pracovních týmů) 

2. Velmi dobrá orientace v celkové problematice revitalizace 
památkových objektů 

3. 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 apod.) 

  


