Životopis
Mgr. Karin Pospíšilová
Osobní údaje a kontakty:
Narozena: 17. 8.1970
Bydliště: Pod Slovany 4, Praha 2 – Nové Město
Tel.: +420 774 860 800
E-mail: karin17pospisilova@gmail.com

Vzdělání:
2010 – 2012
1996 - 2003
1984 - 1990

1. Lékařská fakulta UK Praha, doktorandské studium oboru Bioetika
Filosofická fakulta UK Praha, magisterské studium oboru Pedagogika
SOU a SOŠ Belojanisova, Praha 5

Dosavadní zaměstnání a praxe:
2015 – dosud

ředitelka zapsaného ústavu Zlatá rybka

2015 – dosud

odborný garant realizace dobrovolnického programu ve Všeobecné
fakultní nemocnici v Praze

2005 - 2014

výkonná ředitelka občanského sdružení Lékořice (personální a finanční
řízení organizace)

sdružení získalo ocenění Neziskovka roku 2013

sdružení bylo nominováno ve Vídni na cenu Sozial Marie 2013

2006 - 2014

koordinátorka Centra podpůrné péče v Thomayerově nemocnici v Praze
Krči (zodpovědnost za chod centra - 8 zaměstnanců, dobrovolnické
centrum – přes 250 dobrovolníků, firemní dobrovolnictví, spolupráce
s nadacemi a sponzory, herní terapie, projekty pro zdravotnický personál,
koordinace duchovní péče a další)

2014 - 2015

externí vyučující předmětu Management a organizace v etické
perspektivě, Evangelická teologická fakulta UK Praha

2003 - dosud

lektorka komunikačních a manažerských dovedností – externí spolupráce
s komerčními vzdělávacími a poradenskými společnostmi

1993 - 2005

středoškolská učitelka psychologie a komunikace, SOŠ Drtinova, Praha 5

1992 -1993

mistr odborné výchovy, SOU oděvní v Praze

1987 -1992

OSVČ
dámská krejčová, Salon Styl Národní třída, Praha
krejčová scénických kostýmů, Divadlo E. F. Buriana v Praze

Kurzy a profesní rozvoj:










1999 – Komunikace, vyjednávání, mediační dovednosti - Centrum dohody, s. r. o
2005 – Time management – Positive, s.r.o.
2006 – Projektový cyklus – AGNES
2007 – Manažer na cestě změny – ICN – Pfizer Academy
2007 – Personální řízení - AGNES
2009 – Manažerská akademie – Positive, s.r.o.
2010 – Emoční inteligence pro manažery – Odyssea
2012 – Ženský leadership – Odyssea
2014 – Systemic approach training - Working with the knowing field – Ria Verlinden (Belg.)

Jazykové znalosti:
Angličtina – pokročilá znalost
Ruština – základní znalost
Slovenština – rodilý mluvčí

Další dovednosti a koníčky:
Řidičský průkaz B, zkoušky canisterapeutického týmu, dobrovolnictví

Životní motto:
„Cokoliv stojí za to, aby to bylo uděláno, stojí za to, aby to bylo uděláno pořádně.“

Reference:
„Karin patří mezi výrazné manažerky, protože jako jedna z prvních velmi dobře dovedla sladit manažerské
dovednosti s výraznou orientací na dosažení cíle a specifika fungování neziskové organizace postavené na
dobrovolnících. Z mého pohledu slova jako "synergie, sdílení nebo propojování" nejlépe vystihují Karin a její
projekty.“
Honza Dolínek, Nadační fond Veolia
„S Karin jsme spolupracovali určitě déle než pět let. Vždy jsem obdivoval její zaujetí pro práci, neuvěřitelný "tah
na bránu" a jasný přehled o všem co je potřeba udělat. Je naprosto spolehlivá a vždy splnila vše, na čem jsme
se dohodli. Karin je člověk s velkým a upřímným srdcem a proto jí s čistým svědomím můžu doporučit každému
(i když jsem si jist, že ona si bude pečlivě vybírat, kam nastoupí).“
Václav Tobořík, Managing director ve společnosti Kristián, spol. s r.o.
„Spolupráce s Karin je skvělá a velice si vážím, že jsme mohli spolupracovat. Karin byla vždy velice silná,
profesionální a zodpovědná. Kriticky uvažující a schopná skvěle aplikovat zkušenosti a schopnosti do praxe. V
průběhu projektu kavárny jsem obdivoval její schopnost definovat cíle, dotahovat je a zároveň vždy zajistit, že
projekt má přesah. Jsem rozhodně přesvědčen, že Karin je jedna z výjimečně schopných a kompetentních lidí.“
Daniel Kolský, majitel mamacoffee
"Na základe vice než desetileté spolupráce s Karin Pospíšilovou mužů osobně garantovat odborné i lidské
vlastnosti paní ředitelky. Naše společnost podporovala společnost Lékořice po celou dobu spolupráce
značnými prostředky s plnou důvěrou pro jejich co nejlepší využití. Vždy bez jakýchkoli problémů. Paní ředitelka
má moji plnou důvěru.
Pavel Hanuš, generální ředitel Promedica Praha GROUP, a.s.
I had a privilege to work together with Karin for 7 years in the Thomayer's teaching hospital in Prague. She is
the very outstanding, enthusiastic, self-motivated personality with strong integrity, pure altruist, persuasive,
natural leader. Her energy and creativity are contagious! It is a great pleasure to work with her.
MUDr. Karel Filip,, CSc., MBA, General manager at Thomayer´s Teaching Hospital
(reference zveřejněny na mém profilu LinkedIn)

V Praze, duben 2015

