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Mgr. Zdeňka Filipová (*1982) 
PRODĚKANKA PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A GRANTOVOU ČINNOST 

VZDĚLÁNÍ 

 
2008 Mgr. na Přírodovědecké fakultě UK, studijní obor – Sociální geografie, 

Diplomová práce: Modelování prostorových interakcí na příkladu 
dálnice D3 

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 

 
od 2016 Filozofická fakulta UK, Grantové oddělení, agenda projektů 

financovaných z fondů EU 
 
Hlavní odpovědnosti: 

 koordinace projektů financovaných z EU fondů – příprava, 
předkládání, realizace a udržitelnost projektů  

 zajištění metodické podpory pro řešitele projektů  

 tvorba koncepce projektového řízení, postupů a procesů 

 projektová manažerka projektu Rekonstrukce velkých 
poslucháren FF UK v Praze, financováno z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, rozpočet 89,3 mil. Kč 

 koordinátor přenosu poznatků – člen skautské sítě FF UK v 
projektu Centra pro přenos poznatků a technologií (CPPT) 
Univerzitní inovační síť, financováno z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, rozpočet 37,1 mil. Kč 

 
2016–2018 Magistrát hlavního města Prahy, odbor projektového řízení, metodik 
 

Hlavní odpovědnosti: 

 vypracování metodického dokumentu Pravidla řízení projektů – 
interní pravidla definující kompetence, odpovědnost a postupy 
práce jednotlivých odborů Magistrátu hl. m. Prahy při přípravě a 
realizaci projektů financovaných z evropských fondů 

 poradce v otázkách přípravy nového programového období EU 
2021–2027, připomínkování návrhů nařízení EK z pohledu priorit 
hl. m. Prahy 

 
2015–2016 Magistrát hlavního města Prahy, odbor evropských fondů, vedoucí 

oddělení řízení a koordinace programu 
 
Hlavní odpovědnosti: 

 metodické řízení pražských operačních programů: Operační 
program Praha – pól růstu ČR (ESF a ERDF), Operační program 
Praha – Adaptabilita (ESF) a Operační program Praha – 
Konkurenceschopnost (ERDF) 
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 tvorba metodického prostředí, řídících dokumentů, postupů a 
procesů 

 
2012–2015 Magistrát hlavního města Prahy, odbor evropských fondů, vedoucí 

oddělení metodiky a strategie 
 
Hlavní odpovědnosti: 

 tvorba metodického prostředí Operačního programu Praha – pól 
růstu ČR, řídicích postupů a procesů, připomínkování návrhů 
nařízení EK pro programové období 2014–2020 

 příprava koncepčních záměrů, strategií a analýz pro tvorbu 
priorit hl. m. Prahy 

 koordinace pracovních skupin a subjektů podílejících se na 
přípravě OP Praha – pól růstu ČR, zabezpečení komunikace se 
Zastoupením Prahy při EU v Bruselu  

 zajištění procesu neformálního a formálního dialogu hl. m. Prahy 
s Evropskou komisí v rámci přípravy OP Praha – pól růstu ČR 

 
2008–2012 Magistrát hlavního města Prahy, odbor evropských fondů, 

programová manažerka Operačního programu Praha – 
Konkurenceschopnost (OPPK) 
 
Hlavní odpovědnosti:  

 programová manažerka OPPK se specializací na oblast dopravy a 
životního prostředí – administrativní zajištění realizace projektů z 
OPPK 

 2010 Pracovní stáž v Pražském domě v Bruselu (Zastoupení Prahy 
při EU) 

 
 
Absolvované kurzy: 

Znalost elektronického nástroje IS KP14+ pro zadávání žádostí o 
podporu a správu projektů financovaných z fondů EU v programovém 
období 2014–2020. 

 
12/2017 Efektivní využití PPT prezentace, prezentační dovednosti – CPPT UK, 

projekt Univerzitní inovační síť 

03/2017 – 06/2017 Absolvování předmětu Management vědy a inovací s obsahem 3 
tematických bloků: Projekt, Komercializace, Manažer ve 14 modulech 
(např. Základy transferu znalostí a technologií, Ochrana duševního 
vlastnictví, Business plán, Projektový management aj.) – CPPT UK, 
projekt Univerzitní inovační síť 

06/2016 Školení ISMS (Systém řízení bezpečnosti informací) – MHMP 

04/2016 Angličtina v písemné komunikaci s orgány EU – Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

02/2013 – 07/2013 Individuální koučink: Jan Šebek – NEWTON Solutions Focused, a.s. 
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11/2012 – 03/2013 Kurz aplikovaného procesního řízení, Systém řízení kvality dle ISO 9001 
ve veřejné správě – NEWTON Solutions Focused, a.s. 

12/2012 Problematika korupce pro vedoucí úředníky – MHMP 

11/2012 Problematika diskriminace pro vedoucí úředníky – MHMP 

10/2012, 11/2012 Vzdělávání vedoucích úředníků: řízení pracovních týmů, zvládání 
konfliktních situací – Institut pro veřejnou správu Praha 

06/2011 – 06/2012 Rozvojový program MHMP: vstupní a výstupní development centrum, 
hodnocení metodou 360° zpětné vazby, komunikační a prezentační 
dovednosti, vedení lidí, motivace, individuální koučink - NEWTON 
Solutions Focused, a.s. 

04/2011 Asertivita v praxi – Gradua-CEGOS, s.r.o. 

11/2010 Seminář k novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – 
Český a moravský účetní dvůr, s.r.o. 

9/2009 – 3/2010 Semestrální kurz Řízení projektů EU (Projektový management) – ČVUT, 
Fakulta stavební, studium v rámci celoživotního vzdělávání 

01/2010 Rozhodování a kontrolování při hodnocení nabídek pro zadavatele 
veřejných zakázek – ČVUT 

 

DALŠÍ AKTIVITY A ZÁJMY 

 
Akademická činnost: 
 
2010–2011 Přednášející v předmětu Strukturální politika a finanční nástroje EU, 

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, 
Katedra světové ekonomiky 

 
Zájmy: 
 
členství SK Koura Praha – orientační běh, členství Beach klub Pankrác – beach volejbal, cestování, 
práce s dětmi – vedoucí na táborech, lyžařských zájezdech a škol v přírodě 


