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ZAMĚSTNÁNÍ
od 9/2012: ředitel Junák – svaz skautů a skautek ČR, Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn, tvorba a 
vedení environmentálních programů, management zařízení
7/2014-6/2015: expert pro oblast cestovního ruchu, město Blansko
10/2009-12/2012: osoba samostatně výdělečně činná, konzultační, organizační a poradenská činnost v oblasti 
projektového řízení, ekologické výchovy a intepretace přírodního dědictví, 
od 2/2006: externí pedagog Masarykova univerzita – v současnosti 3 jednosemestrální kurzy pro Fakultu sociálních 
studií a Filozofickou fakultu
4/1999-10/2009: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20; pedagog, od 1/2002 
vedoucí pobočky Středisko ekologické výchovy Rychta Krásensko, projektový manažer a pedagog pro 
vysokoškolskou výuku (FSS MU, FF MU, Sheffield Hallam University), od 1/2009 zástupce ředitelky
4/1999-12/2008: Rezekvítek, sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody – vedoucí SEV Rychta Krásensko
10/1997 – 4/1999: Rezekvítek, sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody; civilní služba
10/1997-3/1999: Lipka, Dům ekologické výchovy, externí učitel

VZDĚLÁNÍ
od 08/2009 – 10/2013: University of Highlands and Islands, Perth, Spojené království
Obor: Interpretation: Management and Practice, 2012 ukončeno získáním Postgraduate Certificate
08/1999 – 07/2004: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Obor: humanitní environmentalistika; řádné denní studium, ukončeno titulem Mgr.
08/1992 - 07/1997: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Obor: učitelství pro střední školy kombinace Biologie a geologie – zeměpis, ukončeno titulem Mgr. s vyznamenáním
09/1988 - 06/1992: Gymnázium Brno, Vídeňská 47, specializace: programování

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ, ZAHRANIČNÍ STÁŽE (OD 2000)
 2015 Youth Leadership Award for the Environment – Ženeva – spolupřevzetí ceny jménem světového skautingu
 2015 London Museums – studijní cesta organizovaná Českou geologickou službou
 2014 Real World Learning – konference, UK (vlastní metodický workshop)
 2013 Scout Centres of Excellence for Nature and Environment – odborný seminář, Kostarika
 2011 Studijní cesta metody interpretace přírodního dědictví a Earth Education, USA
 2010 Ekologická výchova v UK – organizace a programové vedení studijní cesty
 2010 Scout Centres of Excellence for Nature and Environment – seminář, Kandersteg, Švýcarsko
 2009 Field Studies Council Field Centres (Lake District NP, Yorkshire Dales NP) - studijní cesta,  UK
 2003 Školitel pedagogů v EVVO - akreditované vzdělávání, SSEV Pavučina
 2002 Teton Science School - studijní pobyt, USA Grand Teton NP 
 2001 Outdoor Education - kurz Socrates, Švédsko

VÝZKUMNÁ A METODICKÁ ČINNOST
 vedení a oponentura diplomových prací Katedra environmentalistiky FSS MU
 od 2014 člen Pracovní skupiny EVVO, MŽP
 2012 spoluautor publikace Jak pře(d)kládat svět (Partnerství, o.p.s.)
 2011 - 2012 člen pracovní skupiny pro tvorbu certifikace poskytovatelů služeb v oblasti EVVO (MŽP, Pavučina)
 2010 - 2011 člen pracovní skupiny pro stanovení cílů EVVO v ČR (MŽP, Integra Consulting)
 2010 - 2011 řešitel projektu Metodická podpora tvorby návštěvnických středisek v CHKO
 od 2009 člen odborné skupiny projektu Domy přírody, AOPK ČR
 2008 příprava metodické části výzkumu EVVO v ČR (MŠMT, SSEV Pavučina)
 2007 externista, Výzkumný ústav pedagogický Praha – konzultace příkladů dobré praxe, gymnaziální vzdělávání
 od 2006 recenzent Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro udělování schvalovacích doložek učebnic
 desítky přednášek, článků a autorství vzdělávacích programů v oblasti environmentální výchovy



VEDENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE, VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NNO
 2015 – organizace mezinárodní konference CMC 2015 (60 účastníků)
 2015 – organizace série seminářů Výuka venku Juliet Robertson pro 130 pedagogů
 2015 – organizace série 3 třídenních školení pro pracovníky návštěvnických středisek ve velkoplošných CHÚ
 2015 – ekologické programy pro účastníky World Scout Jamboree v Japonsku (přibližně 5000 účastníků)
 2012 – Scout Environmental Volunteer Centre – organizace mezinárodního workcampu a semináře
 2011 – One Earth, Shared Responsibility – příprava a vedení třítydenního mezinárodního projektu u jezera Bajkal
 2010 – 2011 – organizace série seminářů o interpretaci se zahraničními lektory
 1999 - 2010 vedení Ekoklubu Kvíčala, včetně realizace modelových projektů pro náctileté
 2003 - 2008 lektorské působení na kurzech environmentální výchovy pro pedagogy a dobrovolné pracovníky 

zájmového vzdělávání (Modul 1 Národní sítě EVVO, Repetitorium terénní přírodovědy, Specializační studium 
koordinátorů EVVO na školách, Lesní semináře LČR, školení programu Ekoškola, M.R.K.E.V. aj.)

 2003 - 2004 vedení Středoškolského ochranářského klubu S.O.P.K.A. včetně letních přírodovědných soustředění
 1998 - 2004 programové vedení a vedení (od 2002) Letní školy Rezekvítek – vzdělávání vedoucích oddílů a 

kroužků v oblasti ekologické výchovy a ochrany přírody
 od 1998 organizace a vedení desítek dobrovolnických víkendovek a letních ochranářských akcí – Rezekvítek, 

sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody, SEV Rychta Krásensko, Kaprálův mlýn
 1992 - 1998 organizace a vedení křesťanských táborů v ochraně přírody, vedení křesťanské mládeže

VEDENÍ PROJEKTŮ
 konzultační role:

 2004-2013 – konzultant projektu Návštěvnické středisko Skalní mlýn v CHKO Moravský kras
 2006, 2007 – externí konzultant při přípravě OPŽP (prioritní osa 7) a OPVK
 2005 – hodnotitel projektů Evropského sociálního fondu
 konzultace řady dalších projektů v oblasti ekologické výchovy (např. Čabárna Kladno, Sluňákov, )

 od roku 1997 řešeny čtyři desítky projektů v celkovém objemu 140 mil. Kč, úspěšnost podaných projektových 
žádostí 88%, úspěšnost z hlediska objemu financí 97%.

 úspěšné projekty nad 500 000,- Kč během posledních 15 let:

rok název projektu velikost projektu donor
příjemce 
podpory

role

2015
Zvýšení odborné kapacity v oblasti interpretace jako 
nástroje ochrany přírody a osvěty veřejnosti

821 000,00 Kč
Ministerstvo životního 
prostředí

SIMID ČR
autor, 
metodik

2014
Dům pro dobrovolníky v ekologické výchově a 
ochraně přírody 

3 481 002,20 Kč
Státní fond životního 
prostředí

Junák, okres 
Brno-město

autor, 
manažer

2014
Volunteering in Environmental Education and 
Conservation

59 645,00 EUR Erasmus+
Junák, 
Kaprálův 
mlýn

spolu-
autor

2011 One Earth, Shared Responsibility 22 134,00 EUR Mládež v akci Rezekvítek
autor, 
manažer

2010 Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn 52 556 370,00 Kč
Státní fond životního 
prostředí

Junák, okres 
Brno-město

autor, 
manažer

2009
Zvýšení kapacity Lipky pro ekologické výukové 
programy

24 849 757,00 Kč
Státní fond životního 
prostředí

Lipka autor

2008
Environmentální výchova pro školy v Jihomoravském 
kraji

7 790 000 Kč
Evropský sociální fond,
Ministerstvo školství

Lipka
autor, 
manažer

2007
Doplnění sítě Environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty v Jihomroavském kraji

12 480 000,00 Kč ESF, MŽP Lipka
autor, 
manažer

2006
Kolej Aleše Záveského – programy dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků

5 620 000,00 Kč
ESF, Ministerstvo 
školství

Lipka
autor, 
manažer

2006
Environmentální legislativa a dobrá praxe v činnosti 
podniků a institucí

1 820 000,00 Kč ESF, Jihomoravský kraj Lipka autor

2005
Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v
Jihomoravském kraji

16 296 000,00 Kč
Evropský sociální fond,
Ministerstvo životního 
prostředí

Lipka
autor, 
manažer

2003 SEV Krásensko – okna, omítky 750 000,00 Kč Ministerstvo školství Rezekvítek
autor, 
manažer

2003 Dobudování SEV Rychta Krásensko 800 000,00 Kč Jihomoravský kraj Rezekvítek
autor, 
manažer

2002
Rekonstrukce objektu a instalace solárních kolektorů v
SEV Krásensko

1 549 400,00 Kč
Státní fond životního 
prostředí

Rezekvítek
autor, 
manažer

2001 Rekonstrukce ekologického střediska Krásensko 600 000,00 Kč Ministerstvo školství Rezekvítek
autor, 
manažer

2000
2004

Úspory energie ve školách (4 ročníky) 680 000,00 Kč Nadace Partnerství Rezekvítek
autor, 
manažer



OSTATNÍ
 jazykové schopnosti: 

 angličtina – výborná znalost (TOEFL 617 bodů – 2001, státní jazyková zkouška), 12 let studia, rozsáhlá praxe
 ruština – dobrá znalost, 8 let studia, praxe
 francouzština – základní konverzační znalost, 3 roky studia

 počítačové dovednosti:
 veškerý kancelářský SW, grafika a DTP v aplikacích Corel
 pokročilá práce v Microsoft Project, správa a konfigurace MS Project Serveru (osvědčení)

 člen stráže přírody, Junáka, Rezekvítku, Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR, National Association for 
Interpretation a Interpret Europe


