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Jaroslava Barbara Sporková působila do roku 1990 v oblasti mimoškolního vzdělávání. Po 

několika letech strávených na radnici Prahy 4 ve funkci místostarostky zahájila v roce 1993 

své jedenáctileté působení ve státní zprávě. Od podzimu 2004 je: 

 soukromou konzultantkou specializující se zejména na projektovou práci. v oblasti 

vzdělávání (Operační program Lidské zdroje pro zaměstnanost, Operační program 

zdělávání  pro konkurenceschopnost, Operační program Praha Adaptabilita) a v oblasti 

výzkumu a vývoje (Operační program Výzkum a vývoj pro inovace  a Operační 

program Praha Konkurenceschopnost). 

 realizátorkou řady vlastních projektů nebo projektů, na jejichž přípravě se podílela 

(České Budějovice, Kladno, Liberec, Liblice, Most,Praha, Tovačov). 

 výtvarnicí na volné noze. 

Vzdělání 

1967 – 1970 

Střední všeobecně vzdělávací škola, Čáslav 



1970 – 1974 

Pedagogická fakulta v Hradci Králové 

Obor: Český jazyk, literatura, výtvarná výchova 

1995 – 1996 

Roční kurz „Public Administration“ 

Pedagogická fakulta UK Praha a EHSL Management School, Brusel 

1999 – 2000 

Roční kurz „Evropská unie a Česká republika na přelomu tisíciletí“, tzv. Europeum 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd a Institut mezinárodních studií 

2000 

Školení školitelů, které bylo organizováno v souladu s Vládním programem boje proti korupci 

(18 hodin) 

Ministerstvo vnitra 

2001 

Kurz „Manažerské dovednosti pro vedení České školní inspekce“ (32 hodin) 

Česká školní inspekce 

2002 

Základy práva EU (14 hodin) 

Institut státní správy 

2007 

Inovační vzdělávání o inovacích (50 hodin) 

Středisko společných činností AVČR 

 

Pracovní zkušenosti 

Spolupráce s těmito institucemi od roku 2005: 

 Akademie věd ČR (KAV) 

 Asociace inovačního podnikání ČR 

 Asociace kuchařů a cukrářů 

 Biologické centrum AVČR, v.v.i. 

 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje 

 Česká zemědělská univerzita 

 České vysoké učení technické 

 Gymnázium Plasy 

 ILA, s.r.o. 

 Institut aplikovaných věd, z.p.o. 

 Jihočeská agentura inovačního podnikání, o.p.s. 

 Masarykovo klasické gymnázium Říčany 

 Národní památkový ústav Plzeň 

 Pražský filharmonický sbor 

 Středisko společných činností Akademie věd ČR 

 Střední polygrafická škola s.r.o. 

 VOŠ cestovního ruchu, 

 Rada města Plasy 

 Rada města Jilemnice 

 Univerzita Karlova v Praze 

 Univerzita Pardubice 

 Univerzita  J. A. Komenského 

 Ústav biologie obratlovců AVČR, v.v.i. 

 Vysoká škola finanční a správní 

 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

 Gymnázium Ortenovo nám., SOŠ a VOŠ, s.r.o. 



  

Od prosince 2009 

Místopředsedkyně Asociace institucí a odborníků  transferu znalostí, o.s. (AKTOP) 

Od 2009 

Certifikovaná hodnotitelka žádostí o finanční podporu realizace projektů  - OP VpK a OP LZZ 

Od září 2009 

Členka Pokusní skupiny MPSV pro evaluaci projektů OP LZZ 

Od září 2007 

Místopředsedkyně občanského sdružení Societas Rudolphina. 

Od června 2006 do 2008 

Předsedkyně Správní rady Certifikačního orgánu Asociace trenérů a konzultantů 

managementu, o.p.s. 

Od ledna 2005 

Členka občanského sdružení Societas Rudolphina, o.s. 

Od listopadu 2004 do 2006 

Odborná poradkyně v Czech Innovations for Global Market (CI4GM) 

Odborná konzultantka – oblast:  lidské zdroje, vzdělávání, organizace výzkumu a vývoje, 

inovace 

Od ledna 2005 

Odborná konzultantka v oblasti projektového řízení 

  

Květen 2002 – prosinec 2004 

Úřad vlády 

Vládní rada v odboru  vzdělávání zaměstnanců ve státní správě (květen – srpen 2002) 

Náměstkyně místopředsedy vlády pro výzkum, vývoj a lidské zdroje a ředitelka sekce lidských 

zdrojů (září 2002 – srpen 2004) 

Spoluautorka Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR (2003) a Národní inovační strategie 

(2004) 

Září 2000 – duben 2002 

Česká školní inspekce 

Ředitelka odboru personální práce a vzdělávání Autorka Koncepce vzdělávání zaměstnanců 

ČŠI 

Únor 1999 – září 2000 

Ministerstvo vnitra – skupina reformy veřejné správy 

Vedoucí oddělení vzdělávání pracovníků ve veřejné správě 

Spoluautorka Koncepce vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a Systému vzdělávání 

zaměstnanců ve veřejné správě 

Září 1993 – leden 1999 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Odborná referentka v odboru organizace a rozvoje školské soustavy (1993 – 1996) 

 Ředitelka odboru řízení lidských zdrojů (1996-1997) 

 Ředitelka odboru řízení školských úřadů ČR (1997-1999) 

Prosinec 1990 – červen 1993 

Místostarostka Městské části Praha 4  pro vzdělávání, zdravotnictví, sociální a 

romskou problematiku, kulturu 

Autorka Koncepce vzdělávání v MČ Praha 4 a Koncepce sociální péče v MČ Praha 4 

1974 – 1993 

Působnost v oblasti školství, mimoškolského vzdělávání a kultury 

 

http://www.ci4gm.com/


 


