ŽIVOTOPIS
Ing. Jana Matošková, Ph.D.
Vzdělání.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství odborných
předmětů pro střední školy); 2004 -2006
Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně (doktorský studijní program Ekonomika a management, obor
Management a ekonomika); 2003 - 2008
Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně (magisterský studijní program Ekonomika a management, obor
Management a marketing); 2001 - 2003
Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně (bakalářský studijní program Ekonomika a management, obor
Management a ekonomika); 1998 - 2001
Zaměstnání.
Odborná asistentka; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín; 2008 - dosud
Asistentka; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín; 2007 - 2008
Učitelka v bakalářském studijním programu; Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická,
Zlín; 2005 - 2008
Pedagogická činnost.
Výuka předmětu Manažerské metody a techniky (2003 - 2015).
Výuka předmětu Řízení lidských zdrojů I/Personální management (2005 – 2015).
Výuka předmětu Řízení lidských zdrojů II (2006 – 2015).
Vedení seminářů Marketing (v ak. r. 2003/2004).
Zajišťovaná školení.
Pro firmu Kovovýroba Hoffmann, s. r. o. – Manažerské dovednosti (2015).
Pro Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŘLZ – Aktuální trendy v personalistice, Vybrané analytické a hodnotící
metody v personalistice (2015).
Pro firmu HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. – Manažerské dovednosti (2013, 2014).
Pro firmu BAND SERVIS CZ s. r. o. – Manažerské dovednosti (2011).
Vědecko-výzkumná činnost.
Řešitel projektu GA ČR, reg. č. 407/ 12/0821, Vytvoření českého nástroje pro měření akademických tacitních znalostí
(2012 – 2014).
Zapojení do OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0147, Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu měření a řízení výkonnosti
podniků, klastrů a regionů (2014-2015).
Zapojení do OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0104 Inovace klíčových předmětů bakalářských a magisterských studijních
programů FaME UTB ve Zlíně (2011).
Zapojení do projektu GA ČR reg. č. 406/08/0459 Rozvoj tacitních znalostí manažerů ( 2008 – 2010).
Zapojení do dílčího výzkumného úkolu Lidské zdroje a konkurenční schopnost podniku. Výzkumný záměr MŠMT č.
CEZ: J22/98: 265300021 - r. 2004.
Řešení projektu FRVŠ 3217/2005/G5 Podpora výzkumu utváření implicitních znalostí při přípravě manažerů (2005).
Obhájení disertační práce na téma: Formování tacitních znalostí manažerů – r. 2008
Jiné zkoušky/znalosti.
Kurz „Inovace rozvoje kompetenčního profilu v rámci kontinuálního zlepšování“ (2014 – 2015).
Kurz „Systemické koučování“ (2014-2015).
Kurz „Základy koučování“ (2014)
Kurz „Personální controlling – zefektivnění HR procesů“ (2014).
Kurz „Projektové řízení“ (2011).
Kurz „Konstruktivismus v praxi vysokých škol“ (2010).
Kurz „Využití výzkumu při řízení lidských zdrojů“ (2004).
Státní zkouška z kancelářského psaní na stroji (1997).
Řidičský průkaz třídy B (od roku 1997).
Uživatelská znalost práce na PC a s internetem.
Jazyky: anglický jazyk – pokročilý
německý jazyk – začátečník
Zlín, 24. 9. 2015

