
SEZNAM KONZULTANTŮ PRO FS 
 
 

Ing. Milan Appel 
 
Provozně-ekonomická fakulta Vysoké školy zemědělské Brno 
Ředitel SVČ  – praxe 27 let 
Lektor – praxe 16 let 
Vedoucí oddílu – praxe 38 let 
Lektor, facilitátor, konzultant, vypravěč příběhů, poradce. 
 
Oblasti konzultace: 

 Tvorba týmu a týmová spolupráce 

 Praktická facilitace  

 Vedení lidí 

 Motivace a hodnocení pracovníků 

 Práce s dobrovolníky 

 Strategický plán organizace 

 Management změny 

 Řešení drobných praktických problémků organizace 
 
Kontakt: 
Mobil: 602 826 473 
e-mail: mikin@luzanky.cz 
https://www.facebook.com/mikina  
 
 
 

 
 
 

Mgr. Vladimíra Dvořáková  
 
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, obor pedagogika – 
psychologie 
Praxe v oblasti pedagogiky volného času dlouhá 
Zástupce ředitele SVČ – 12 let. 
Ředitelka SVČ -  14 let. 
Absolventka DOTO 2002-2004, Certifikát UPOL  2007 
Lektorka , vedoucí odborných prací, konzultantka. 
 
Oblast konzultací :   

 Hodnocení pracovníků 

 Evaluace organizace 

 Práce s externisty 

 Tvorba , realizace a evaluace ŠVP 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Vedení odborných prací 

 Řešení praktických problémů organizace 
 
Kontakt: 

Mobil: 731 502 419 
e-mail: vladimira.dvorakova@gmail.com 
 
 

  

mailto:mikin@luzanky.cz
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PhDr. Jaroslav Jindra 
 
Filozofická fakulta UK Praha, obor andragogika a personální řízení. 
Ředitel SVČ  – praxe 10 let. 
26 let praxe jako školitel – lektor, konzultant, poradce 
Zakladatel občanského sdružení AISIS  
Řízení e-learningového portálu „eStudovna“  
Řízení Hodnotícího a evaluačního modulu „How2Know“  
(on-line hodnocení a evaluace po Internetu)  

komplexní autoevaluace organizace,  
identifikace úrovně klíčových manažerských kompetencí   

Autor projektu Rubikon 
Spolupráce s NUV, ČŠI a NIDV 
 
 
Oblasti konzultace: 

 Strategický plán organizace 

 Facilitace setkání  

 Hodnocení (evaluace) organizace 

 Identifikace kompetencí pracovníků 

 Vedení lidí 

 Analýza vzdělávacích potřeb, vzdělávací plán 

 Hodnocení pracovníků 

 Řízení porad 

 E-learning 
 
Kontakt: 
Mobil: 731191975 
e-mail: jaroslav.jindra@atlas.cz 

 

 

Mgr. Jana Heřmanová 

 
Filozofická fakulta MU Brno,  obor pedagogika – odborné studium.  
Ředitelka Střediska volného času v Ivančicích - 28 let.  
Ředitelka odboru mládeže MŠMT ČR - 1,5 roku 
Lektorská, metodická, legislativní a projektová činnost - 12 let  
Přednášková a metodická činnost v oblasti ŠVP - 7 let 
Spoluautorka Metodiky pro podporu tvorby ŠVP ve školských 
zařízeních pro zájmové vzdělávání. 
Lektor, konzultant, facilitátor, poradce 
 
Oblasti konzultace: 

 Tvorba, realizace a evaluace ŠVP  

 Řízení organizace 

 Legislativa 

 Participace, facilitace 

 Psaní projektů a grantů 

 Práce s lidmi 

 Prevence, výukové programy 

 Spolupráce s městem, role organizace, komunitní plánování 

 Řešení drobných praktických problémků organizace 

 Vedení odborných prací 
 
Kontakt: 
Mobil: 603545442 
e-mail: hermanova@svcivancice.cz 

mailto:hermanova@svcivancice.cz


 

Mgr. Romana Michaela Michalíková 
 
Univerzita Palackého v Olomouci, obor Křesťanská výchova 
Vedoucí otevřeného klubu pro mládež – 7 let. 
Zástupce ředitele SVČ – 2 roky. 
Ředitelka NNO – 4 roky.  
Absolventka FS 2009 - 2013 
Lektorka, konzultantka, garantka a metodička mezinárodních 
projektů. 
 
Oblast konzultací:   

 Strategické plánování 

 Time management 

 Řízení klubů pro mládež 

 Přímá práce s mládeží ze sociálně-znevýhodněného prostředí 

 Trendy ve volném čase 

 Tvorba a realizace projektů 
 
Kontakt: 

Mobil: 731 625 894 
e-mail: romimichalikova@gmail.com 
 
 
 

 
 

Mgr. Petr Vinš                                                                              

 
PF Hradec Králové, obor 1. st. ZŠ + TV                                                    
Vedoucí sekce public relations a komunikace SVČ a NNO - 20 let 
Tvorba komunikační strategie celostátních projektů - 15 let 
Scénáře, produkce, videa, audia - 12 let 
Řízení preventivního projektu "Rubikon" 
Lektor, tutor, poradce 
 
Oblast konzultací :   

 Public relations organizace 

 Komunikační strategie 

 Tvorba webových stránek 

 Scénáře, audia, videa 

 vedení odborných prací 
 
Kontakt: 
Mobil: 604103343 
e-mail:petr.vins@aisis.cz 
 
 

  



Ing. Ludmila Pohanková 
 
Vysoká škola elektrotechnická Plzeň – obor číslicové počítače 
ČVUT Praha - pedagogika 
Ředitelka SVČ  – praxe 27 let 
Řízení projektů – praxe 20 let 
Absolvent DOTO 2000-2003 
Certifikát Funkční studium UPOL -2008 
Certifikát lektor Fundraisingu  
2006-2016 -Regionální konzultant programu Mládež v akci 
 
Oblasti konzultace: 

 Strategický plán organizace 

 Fundraising 

 Příprava a řízení projektu 

 Dobrovolnictví, Evropská dobrovolná služba, program Erasmus+ 

 Strategické partnerství, síťování organizací a komunitní plánování, spolupráce SVČ 
s neziskovým sektorem a dalšími partnery 

 Motivace pracovníků, motivace dobrovolníků 
 
Kontakt: 
Mobil: 608812232 
e-mail: lida@decko-nachod.cz 
 
 

 
 

Mgr. Jaroslav Ondráček 

 

Universita Palackého Olomouc – speciální pedagogika – 

vychovatelství 

Ředitel DDM  – praxe 23 let. 

Absolvent DOTO 2000-2003 

Certifikát – Kurz pro pomocné zdravotnické pracovníky 2003 

Certifikát Funkční studium UPOL -2006 

 

Oblasti konzultace: 

 Vnitřní směrnice organizace 

 ŠVP a jeho realizace v praxi 

 Vedení ročníkových prací 

 Motivace zaměstnanců 

 Vedení porad 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Kontakt: 
Mobil: 725951870 
e-mail: 1dracek@centrum.cz 
 
 
  



Bc. Jan Burda 
 
Vysoká škola pedagogická Hradec Králové, obor sociální pedagogika, 
vychovatelství. 
Manažer NNO  – praxe 12 let. 
Řízení projektů – praxe 12 let. 
Absolvent DOTO 2009 - 2011 
Propagátor letních táborů a volnočasových aktivit. 
Lektor, facilitátor, konzultant, poradce. 
 
Oblasti konzultace: 

 Strategický plán organizace 

 Facilitace  

 Hodnocení (evaluace) organizace 

 Řízení porad 

 Time management 

 Výchovný systém v NNO 
 
Kontakt: 

Mobil: 777 750 131 
e-mail: mail@janburda.cz  
 
 

 
 
Bc. Jiří Machart 
 
Pedagogická fakulta UK Praha – 2000 
Od roku 1981 práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase 
12 let vedení NNO – NGO Dřípatka 
12 let lektorská a publikační činnost v ekologické výchově 
Absolvent DOTA 2006-09 
Od roku 2005 ředitel DDM  
 
Oblasti konzultace: 
Řízení změny 
Vnitřní směrnice organizace 
ŠVP a jeho realizace v praxi 
Vedení ročníkových prací 
Ekologická výchova 
Motivace zaměstnanců 
Vedení porad 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Kontakt: 
Mobil: 731 187 238  
e-mail: jiri.machart@ddm-prachatice.cz  
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