
 

Životopis 
 

Osobní údaje: 

Jméno:    ing. Jiří Gregor 
Datum a místo narození: 2. května 1960, Rychnov nad Kněžnou 
Stav:    ženatý, dvě děti 
Spojení:   jiri.gregor@ff.cuni.cz 

 

Vzdělání:  
1981-1985 Vysoká škola ekonomická v Praze, národohospodářská fakulta,  

obor ekonomická statistika 
1979-1981      Matematicko fyzikální fakulta University Karlovy,  obor učitelství  matematika fyzika, 

nedokončeno 
1975-1979 Gymnázium Rychnov nad Kněžnou  

 

Stručný přehled dosavadní praxe: 
2006 -   Universita Karlova v Praze, Filosofická fakulta 
2004 -            OSVČ – Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 
2003 – 2004  PORTUS Praha, občanské sdružení, Praha 
2003 – 2004  Internátní školy pro sluchově postiženou mládež, Praha 
2000 - 2003  krátkodobé pracovní příležitosti 
1995 - 2000   Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění, Praha 
1992 - 1994  Evropská škola korespondenčních kursů, s.r.o., Průhonice 
1991 - 1992  Internátní škola pro sluchově postiženou mládež, Praha 
1985 - 1991   Pragounion, generální ředitelství, Praha, Pragounion, a.s., Praha, Intes-Union, a.s., 

Praha 

    

Přehled dosavadní praxe – podrobný přehled: 

 
Universita Karlova v Praze, Filosofická fakulta 
2006 -  Proděkan pro rozvoj  

 

OSVČ – Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 
2004 - 2006  Významné projekty:  

- produkční a organizační zajištění realizace stálé expozice Českého muzea hudby, 
Národní muzeum, ve spolupráci s G.L.Architekti, s.r.o. 

- produkční a organizační zajištění realizace stálé expozice MUSAION, Letohrádek 
Kinských, Národní muzeum, ve spolupráci s G.L.Architekti, s.r.o. 

 

PORTUS Praha, občanské sdružení, Praha 
2003 – 2004  Organizační zajištění projektů, m.j. příprava aukce výtvarných děl  AKCE cihla 2004, 

získávání výtvarných děl pro aukci, fundraising, logistika a administrativní podpora  

 
Internátní škola pro sluchově postiženou mládež, Praha 
2003 – 2004  Učitel na základní škole a gymnáziu 

 
Krátkodobé pracovní příležitost 
2000 -  2003 Významné projekty:  

- účast na realizaci expozice České republiky na Bienále Benátky 2000, Itálie, jednání 
orgány Bienále a města Benátky, logistika, s místními dodavateli, pro Revyko, s.r.o.    

- příprava a podíl na produkci promo CD skupiny Irish Dew  
- příprava a produkce CD skupiny Glock 62, podíl na grafickém návrhu a zpracování 

obalu  
- účast na přípravě, logistickém zajištění a realizaci dodávky vybavení pro Summit 

NATO 2002, Kongresové centrum Praha, pro Atelier Design MM, s.r.o. 
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- aktivní účast na ochraně před povodní a likvidaci následků, Kampa, zámek Zbraslav – 
depozitář Národní galerie v Praze 

    

Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění 

1995 – 1996   Pověřený ředitel Sbírky moderního a současného umění  
přímá odpovědnost za dokončení rekonstrukce Veletržního paláce a jeho zpřístupnění 
veřejnosti (realizace investice za cca 230 mil. Kč), odpovědnost za přípravu a realizaci 
nové stálé expozice, výstavní plán sbírky (výstava Otto Gutfreund ad.) a její 
hospodaření; člen grémia Národní galerie v Praze  

 

1996 - 1998  Technický náměstek ředitele sbírky 
odpovědnost za správu a provoz Veletržního paláce včetně nájemců a dodavatelských 
firem, odpovědnost za hospodaření správy Veletržního paláce, podíl na realizaci 
výstavního plánu sbírky; alt. člen grémia Národní galerie v Praze  

 

1998 – 1999 Pověřený ředitel Sbírky moderního a současného umění 
odpovědnost za hospodaření a realizaci výstavního plánu Sbírky moderního a 
současného umění a hospodaření správy Veletržního paláce; člen grémia Národní 
galerie v Praze 

 

1999 - 2000  Náměstek ředitele sbírky pro správu a provoz 
odpovědnost za správu a provoz Veletržního paláce včetně nájemců a dodavatelských 
firem, odpovědnost za hospodaření správy Veletržního paláce, podíl na realizaci 
výstavního plánu Sbírky moderního a současného umění; alt. člen grémia Národní 
galerie v Praze  

 

1996 – 2000 Správce pavilonu Československého státu v areálu Giardini v Benátkách, Itálie  
odpovědnost za stav pavilonu, zajišťování jeho údržby, odpovědnost za realizaci účelově 
vázaných finančních investičních i neinvestičních zdrojů, příprava a realizace 
jednotlivých expozic, zajišťování provozu pavilonu, jednání s místními dodavateli, orgány  
Bienále a města Benátky 

 

Evropská škola korespondenčních kursů, s.r.o., Průhonice 

1992 - 1994 Náměstek ředitele, Ředitel 
řízení společnosti dle pokynů majitele, odpovědnost za hospodaření společnosti, 
příprava kursů  a příprava a realizace studijního plánu a rozesílky materiálů pro max. 
25.000 studentů  

  

Internátní škola pro sluchově postiženou mládež, Praha 

1991-1992 Učitel na základní škole a gymnáziu 

 

Pragounion, g.ř., Praha, Pragounion, a.s., Praha, Intes-Union, a.s., Praha 

1985-1991 Provozní programátor, Obchodní referent 

 

Další znalosti a dovednosti: 
 

Jazykové znalosti: 
Anglický jazyk – aktivně 
Ruský jazyk – pasivně 
 

Znalost informačních technologií: 
Microsoft Office a další běžné druhy informačních a webových produktů a aplikací, různé druhy 
hudebního a fotografického software 
 

Školení a kursy: 
Stáž ICOM pro manažery v oblasi kultury, Louvre, Paříž, Francie 
Manažersko ekonomický kurs Charkow Beheer B.V., Holandsko pro manažery ESCC, Nicosia, Kypr 
Lyžařský instruktorský kurs ČSL ČSTV 
 

Relaxace:  
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Sport – outdoorové aktivity, vysokohorská turistika, lyžování, cyklistika, hokej, vodní sporty 
Hudba – různé hudební nástroje (klavír a klávesové nástroje, kytara, baskytara, mandolína), zpěv 
Fyzika – kosmologie, astronomie 
 
 
Jiří Gregor 
Praha, 4.2.2014 
 


