Europass životopis
Osobní údaje
Jméno / Příjmení

Ondřej Štefek

Adresa

Mírová 10, Praha-Kolovraty

Telefon

224 829 265

E-mail
Státní příslušnost
Datum narození
Pohlaví

Mobilní telefon: +420 605 572 635

stefek@naviga4.cz
ČR
27.4.1975
Muž

Nejvyšší dosažené vzdělání
Období
Dosažená kvalifikace
Hlavní předměty / profesní
dovednosti
Název a typ organizace, která
poskytla vzdělání, odbornou přípravu
či kurz
Období
Dosažená kvalifikace
Hlavní předměty / profesní
dovednosti
Název a typ organizace, která
poskytla vzdělání, odbornou přípravu
či kurz
Období
Dosažená kvalifikace
Hlavní předměty / profesní
dovednosti
Název a typ organizace, která
poskytla vzdělání, odbornou přípravu
či kurz

1999 – 2000
Postgraduální program politických věd
Politika a koncepce Evropské unie, politická ekonomie, byrokracie a veřejná správa, politická
psychologie
Central European University, Budapešť, Maďarsko

1998 – 1999
Magisterský program politických věd (M.A. - Master of Arts in Political Science)
Makroekonomie, masmédia a komunikace, transformace totalitních systémů, komparativní analýza
korporátního jednání, výzkum a analýza struktury elektronických médií ve střední Evropě
Central European University, Budapešť, Maďarsko

1995 – 1998
Magisterský program evropských studií (Souborné postupové zkoušky a bakalářská práce)
Struktura a vývoj Evropské unie, Americký vládní systém, světové volební systémy, moderní
světové dějiny a dějiny Evropy, politické strány a systémy, mezinárodní právo,
Universita Palackého, Olomouc, Česká republika

Dosavadní praxe
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
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2003 – současnost
Vedoucí týmu komunikační strategie, evaluace a monitoring
Jednatel společnosti
 Analýza efektivity marketingových a komunikačních aktivit klientů, příprava krátkodobých a
dlouhodobých informačních kampaní a komunikačních strategií
 Řízení týmu hodnotitelů u projektů vyhodnocení komunikačních aktivit veřejné správy v oblasti
fondů EU
Více informací o Europass: http://europass.cedefop.eu.int/
© Evropská společenství, 2003

Název/jméno a adresa
zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví

Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti

Název/jméno a adresa
zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví

Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti

Název/jméno a adresa
zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví

 Člen odborných týmů a hodnotících komisí veřejných institucí a zadavatelů
 Marketing a propagace společnosti
 Identifikace obchodních příležitostí a rozvoj spolupráce s regionálními a nadnárodními
partnery
Naviga 4, s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Poradenství pro instituce veřejné správy, MSP, nadnárodní klienty, municipality

2003 – 2007
Externí poradce pro komunikaci
 Návrh, příprava a řízení komunikačních a marketingových projektů u 2 nadnárodních klientů,
včetně spolupráce s ostatními společnostmi v rámci skupin (Radisson Blue, Scandinavian
Airlines)
 Vytvoření konceptu propagace společnosti na Internetu
 Vedoucí redakčního týmu firemního časopisu
 Spolupráce s českými institucemi pro oblast incomingové turistiky
Radisson SAS Hotels & Resorts, Štěpánská 40, 110 00 Praha
Scandinavian Airlines SAS for Central Europe, Aviatická 12, Praha
Turistický a hotelový průmysl
Letecká doprava
2000 – 2003
Technická asistence Phare na Centru pro zahraniční pomoc (CZP) ministerstva financí
 Analýza požadavků na financování z předvstupních nástrojů EU
 Administrace Phare Multibeneficiary Programmes pro Českou republiku
 Řízení publikačních aktivit CZP; tvorba a vydávání informačních publikací
 Formulace dlouhodobé komunikační strategie CZP, informační podpora vedení CZP
 Řízení projektu na vytvoření konceptu internetových stránek CZP, včetně implementační a
testovací fáze
Berenschot Euromanagement, Utrecht, Nizozemí
Poradenství

Přehled nejdůležitějších
projektů v oblasti
komunikace
Rok:

Název zakázky:

Zadavatel:

Pozice/odpovědnost:

2014

Člen expertního týmu pro tvorbu komunikační strategie strukturálních fondů
EU v ČR

Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR

Člen expertního týmu

2014

Posouzení Společné komunikační strategie ESIF v ČR pro programové
období 2014 - 2020

Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR

vedoucí projektu

2013

Evaluace publicity Národního orgánu pro koordinaci

Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR

vedoucí projektu

2012

Propagace úspěšných projektů Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství
ČR

vedoucí projektu

2011-2012 Komunikační audit včetně nastavení systému zpětné vazby

Ministerstvo dopravy ČR

vedoucí projektu
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Rok:

Název zakázky:

2011-2012 Komunikační strategie finančních mechanismů EHP/Norska
2011-2012

Organizace soutěže "Objevte Norsko v Česku a vyhrajte" - Finanční
mechanismus EHP/Norsko

Zadavatel:

Pozice/odpovědnost:

Ministerstvo financí ČR

vedoucí projektu

Ministerstvo financí ČR

vedoucí projektu

2011-2012 Zajištění propagace OP Praha-Konkurenceschopnost a OP Praha-Adaptabilita Hlavní město Praha

vedoucí projektu

Státní fond životního
prostředí ČR

vedoucí projektu

Ministerstvo životního
prostředí ČR

vedoucí projektu

2010-2011 Nastavení efektivní komunikace s klienty SFŽP ČR

2009-2012

Poradenství v oblasti publicity a propagace Operačního programu Životní
prostředí

2009-2010 Hodnocení komunikačních aktivit ROP SZ 2009- 2012
2009-2010 Odborná podpora při plánování komunikačních aktivit v roce 2010
2008-2011 Propagace a publicita Finančních mechanismů EHP/Norska
Analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních
fondů EU
Propagace operačních programů Praha - Adaptabilita a Praha 2008-2009
Konkurenceschopnost
2008-2009

Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad
Regionální rada regionu
soudržnosti
Moravskoslezsko

vedoucí projektu
vedoucí projektu

Ministerstvo financí ČR

odborný garant

Ministerstvo vnitra ČR

vedoucí projektu

Hlavní město Praha

vedoucí projektu

2012

Zpracování návrhu a realizace informační kampaně Europe Direct

Zastoupení Evropské
Komise v ČR

vedoucí projektu

2011

Evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPLZZ a realizace
komunikačního plánu

Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR

vedoucí projektu

2011

Vyhodnocení plnění Komunikačního plánu Operačního programu Doprava

Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR

vedoucí projektu

2011

Evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK

Hlavní město Praha

vedoucí projektu

2011

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit Národního orgánu pro
koordinaci

Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR

vedoucí projektu

2010

Návrh zpracování analýzy komunikačních aktivit a návrh komunikační
(marketingové) strategie pro památky pražského Židovského Města ve správě
Židovského muzea v Praze (ŽMP) a Staronovou synagogu

Židovské muzeum v Praze

vedoucí projektu

2009

Analýza potřeb řídícího orgánu OP VK a OP VaVpI, vytvoření komunikační
strategie OP VK a OP VaVpI a příprava věcné části zadávací dokumentace
výběrového řízení na komunikační služby OP VK a OP VaVpI

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR

vedoucí projektu

2009

Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího
zkvalitnění

Regionální rada regionu
soudržnosti Jihovýchod

vedoucí projektu

2009

Zpracování komunikační strategie pro program GIS/zelená úsporám

2009
2008

Komunikační plán Regionálního operačního programu
Jihovýchod pro programové období 2007-2013
Spolupráce s nevládním uskupením INFORM (Gen. ředitelství EK pro reg.
politiku)
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Státní fond životního
prostředí ČR
Regionální rada regionu
soudržnosti Jihovýchod
Evropská komise
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vedoucí projektu
vedoucí projektu
odborný garant

Rok:
2008

Název zakázky:
Konzultace při přípravě a realizaci kampaně „Prezentace úspěšných projektů
ESF a uvedení nového OP LZZ

Zadavatel:
Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR
Krajský úřad Ústeckého
kraje
Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR

Pozice/odpovědnost:
vedoucí projektu

2007

Analýza řešení Portálového intranetu Ústeckého kraje

2007

Evaluace komunikačních aktivit Evropského sociálního fondu v ČR

2007

Šetření informovanosti a postojů cílových skupin ke strukturálních fondů EU
v Ústeckém kraji

Ústecký kraj

vedoucí projektu

2006

Analýza aktuálního stavu realizace Komunikačního plánu SROP a monitoring
a analýza mediálních výstupů SROP

Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR

vedoucí projektu

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

2006

Audit komunikačních aktivit Řídícího orgánu Operačního programu
Ministerstvo zemědělství
Zemědělství
ČR
Evaluace komunikačních aktivit Jednotného programového dokumentu pro Cíl
Hlavní město Praha
2 a šetření cílové skupiny KAP

vedoucí projektu
vedoucí projektu

vedoucí projektu
vedoucí projektu

Komunikační strategie Ústeckého kraje v oblasti strukturálních fondů EU

Ústecký kraj

vedoucí projektu

Monitoring a analýza mediálních výstupů za rok 2005 a doporučení dalšího
postupu při koncipování Komunikačního akčního plánu
Vyhodnocení Komunikačního akčního plánu Jednotného programového
dokumentu pro Cíl 2
Vyhodnocení komunikačních aktivit Jihočeského kraje v oblasti strukturálních
fondů EU
Vyhodnocení komunikačních aktivit odboru Řídící orgán OP ve vztahu k OP
Zemědělství
Vyhodnocení komunikačních aktivit Ústeckého kraje v oblasti strukturálních
fondů EU a návrh komunikační strategie pro nové programovací období 2007 2013

Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR

vedoucí projektu

Hlavní město Praha

vedoucí projektu

Krajský úřad Jihočeského
kraje
Ministerstvo zemědělství
ČR
Ústecký kraj

vedoucí projektu
vedoucí projektu
vedoucí projektu

Schopnosti, znalosti a
dovednosti
Mateřský jazyk

čeština

Další jazykové znalosti
Sebehodnocení
Evropská úroveň

Porozumění
Poslech

(*)

Angličtina
Francouzština
Ruština

C2

Zkušený uživatel

Mluvení
Čtení

C2

Zkušený uživatel

Ústní interakce
C2

Zkušený uživatel

Psaní

Samostatný ústní projev
C2

Zkušený uživatel

Písemný projev
C2

Zkušený uživatel

B2 Samostatný uživatel B2 Samostatný uživatel B2 Samostatný uživatel B2 Samostatný uživatel B2 Samostatný uživatel
B2 Samostatný uživatel B1 Samostatný uživatel B1 Samostatný uživatel B1 Samostatný uživatel A2

Uživatel základů

TOEFL - 610 (1999)
Test of Written English (1999)
DELF A1-A6 (2002)

Počítačové znalosti a dovednosti
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Pokročilý uživatel Microsoft Windows, MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Firefox, základní
uživatel Adobe Photoshop, základní administrace lokální sítě
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