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Dobrý deň, 

 

Dovoľte mi, aby som sa Vám v krátkosti predstavil. Volám sa Jiří Jeřábek, mám 50 

rokov, a po celý svoj život hľadám nové výzvy, ktoré by ma posúvali vpred.  

 

Študoval som projektový manažment, krízové riadenie a sociálnu a masovú 

komunikáciu. Viac ako 20 rokov pôsobím v oblasti consultingu, obchodu, marketingu 

a coachingu, a to predovšetkým v oblasti analytiky. V posledných desiatich rokoch sa  

vo svojej práci zameriavam najmä na správu a ochranu dát, informačnú bezpečnosť, 

procesné riadenie a mentálny rozvoj jednotlivcov a tímov. Vedľa už vymenovaných 

aktivít pôsobím aj ako lektor v daných oblastiach. Vo svojej praxi sa venujem aj inklúzii 

a riadeniu zdravotne postihnutých spoluobčanov – program DLOT (Disability Leaders 

of Tomorrow). 

 

Počas svojej dlhoročnej praxe som pracoval vo verejnom aj súkromnom sektore – 

najmä v ČR a SR, ale aj v iných krajinách. Okrem dôslednosti, argumentačných 

a komunikačných schopností disponujem silným právnym povedomím a výbornou 

orientáciou v zákonných normách. Podieľal som sa aj na pripomienkovaní niektorých 

zákonných noriem v ČR a SR. V posledných rokoch sa pohybujem aj v prostredí 

športových zväzov a organizácií na rôznych úrovniach od malých klubov po národné 

zväzy, pôsobím ako kontrolór športového zväzu. Veľmi dobre poznám podrobne aj 

potreby a požiadavky organizácií nutné pre optimálne fungovanie tak, aby tieto 

organizácie efektívne napĺňali svoje základné poslanie a ciele v maximálnej možnej 

miere. 

 

Pravidelne sa snažím si dopĺňať a rozširovať svoje vedomosti a zručnosti 

prostredníctvom kurzov, tréningov a workshopov, účasťou na konferenciách 

v tuzemsku aj v zahraničí, a predovšetkým neustálou aktívnou praxou. Do práce so 

svojimi partnermi a spolupracovníkmi prinášam bezpečnú a zároveň tvorivú atmosféru, 

zmysel pre efektivitu, účelnosť, hospodárnosť, komunikačné schopnosti, právne 

porozumenie a cit pre prácu s potenciálom jednotlivca a tímu. 

 

V súčasnosti sa špecializujem najmä na oblasti: 

• SWOT analýzy, analýzy trhu, analýzy firemného prostredia  

• procesné riadenie 

• reštrukturalizácia interného firemného prostredia a firemnej kultúry 

• tvorba interných procesov v súlade s všeobecne platnou legislatívou 
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• bezpečnosť a ochrana dát vrátane GDPR, informačná bezpečnosť 

• tvorba podnikateľských projektov, základných a rozvojových stratégií 

• lektorská činnosť a coaching "na kľúč" podľa potrieb klienta  

• HR poradenstvo, diagnostika jednotlivcov a tímov 

• komunikácia, asertivita, riešenie konfliktov 

• obchodné zručnosti, prezentačné zručnosti – soft skills  

• vedenie a motivácia zamestnancov, inšpiratívny leadership 

• individuálny a tímový coaching 

 

Jazykové znalosti: 

• český jazyk – materinský jazyk, výborne slovom i písmom 

• slovenský jazyk – aktívne slovom aj písmom 

• ruský jazyk – maturita, aktívne slovom i písmom 

• anglický jazyk – slovom aj písmom, v rámci pracovných činností snaha  

o postupné zdokonaľovanie 

• nemecký jazyk – čiastočne, veľmi pasívne 

 

Ostatné zručnosti: 

• PC – Microsoft Office a súvisiace programy, rôzne CRM, ERP, DMS a ďalšie 

systémy na vysokej užívateľskej úrovni 

• vodičský preukaz sk. "B" 

• komunikatívnosť 

• schopnosť riadenia a vedenia kolektívu a motivácia jeho členov 

• schopnosť coachingu, mentoringu 

• zmysel pre zodpovednosť 

• zmysel pre tímovú prácu 

• snaha o ďalšie sebazdokonaľovanie 

• zmysel pre detail i celok 

• schopnosť práce v stresových podmienkach 

• schopnosť robiť rozhodnutia a prevziať za tieto rozhodnutia zodpovednosť 

• flexibilita, drive 

• bezúhonnosť 

• lojalita k zamestnávateľovi 

• kreativita 

• nestraník 

 

Spolupracoval som alebo spolupracujem napr. s týmito spoločnosťami: 

• Magistrát města Karlovy Vary 

• Krajský úřad Karlovarského kraje 

• Městský úřad Mníšek pod Brdy 

• Městský úřad Vsetín 

• Mikroregion Vsetínsko 

• Film Servis Festival Karlovy Vary, a.s. 

• Karlovarská Korunní s.r.o. 

• Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

• Avant Promotion s.r.o. 



• Grandhotel Pupp, a.s. 

• Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. 

• Budějovický Budvar, n. p. 

• Národná transplantačná organizácia SR 

• DELL Inc. 

• CMC Graduate School, s.r.o. 

• DAP SERVICES, a.s. 

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

• Slovak Business Agency 

• Slovenská asociácia amerického futbalu 

• Slovenská lyžiarska asociácia 

• a mnohé ďalšie 

 

Moja doterajšia profesionálna prax, a vlastne celý život, ma naučili, že v dnešnej 

dynamickej dobe rozvoja (nielen) technológií je nutné, aby človek neustále hľadal 

vlastné cesty, kedy nie je možné sa zastaviť. Som tak stále hladný po nových 

informáciách, skúsenostiach, networkingu apod., kedy sa snažím zo všetkých 

získaných podnetov si vždy vybrať všetko, čo môžem využiť v prospech svoj 

a v prospech tímu, ku ktorému náležím. Nemám rád prílišný konzervatizmus, nebojím 

sa zmien, ktoré sú dostatočne definované a komunikované, zrozumiteľné a je od 

začiatku jasné, čím sú prínosné a čo je ich cieľom.     

 

Som presvedčený, že svoje dlhoročné bohaté vedomosti a skúsenosti viem využiť aj 

v prospech Vašej spoločnosti, výrazne tak prispieť k zefektívneniu Vašich interných 

procesov a budem mať príležitosť prispieť k naplneniu našich stratégií a spoločných 

stanovených cieľov. 

 

 
______________________________ 

           Jiří Jeřábek  


