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                                 Osobní údaje  

 
Příjmení, Jméno 

 
RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D. 

Adresa Duhová 1177, Prachatice, PSČ: 383 01 

Telefon +420 702 027 182   

E-mail ruzena.stemberkova@seznam.cz  

  

Státní příslušnost česká 

  

Datum narození 03.05.1977 

  

Pohlaví Žena 

  

 
 

 

  

Pracovní zkušenosti  
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                                                          Období 

                                                        Povolání 

                     Hlavní pracovní náplň a oblasti 

                                                odpovědnosti 

              
 
 

Název a adresa zaměstnavatele 
                                             Obor činnosti 

 
                                                            

 

                                                        

                                                       Období 

                                                        Povolání 

                     Hlavní pracovní náplň a oblasti 

                                                odpovědnosti 

              

Název a adresa zaměstnavatele 
                                           Obor činnosti 
 
 

                                                          

                                                          

                                                        Období 

                                                        Povolání 

                     Hlavní pracovní náplň a oblasti 

                                                odpovědnosti 

              

Název a adresa zaměstnavatele 
                                           Obor činnosti  

 
 
 
 
 

                                                      
                                                 Období 

říjen 2012 -dosud 

Vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity 

Vedení kanceláře a řízení technologických skautů, projektový managament, průmyslově právní 

ochrana výsledků vědy a výzkumu Jihočeské univerzity, koordinace výsledků vědy a výzkumy a jejich 

komercializace v aplikační sféře 

 
 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 31a, 370 01 České Budějovice 
Vzdělávání, věda a výzkum 
 
 

 
 
 
Leden – červen 2013 
Odborný asistent Pedagogická fakulta 
 

   Pedagog předmětu Cestovní ruch a lokální rozvoj 

 

 

Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie v Českých Budějovicích, 
Branišovská 31a, 370 01 České Budějovice 
Vzdělávání, věda a výzkum 

 

 

 

 duben 2012 – září 2012 

Manažer ochrany duševního vlastnictví  

Manažerka průmyslově právní ochrany, projektový managament, řízení technologických skautů 

 

 
   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 31 a, 370 01 České Budějovice 
  Vzdělávání, věda a výzkum 

 
 
 
 
 
 
únor 2011 -  duben 2012 

Povolání nebo vykonávaná funkce Vedoucí oddělení zahraničních věcí – Jihočeská hospodářská komora 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Vedení oddělení, projektový management, pořádání vzdělávacích programů, organizace stáží 
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Název a adresa zaměstnavatele 
                            Obor činnosti či odvětví 
 
                                                          
                                                          
 
                                                          Období 
                                                        Povolání 
                     Hlavní pracovní náplň a oblasti 
                                                odpovědnosti 

              
  
                Název a adresa zaměstnavatele 
                                                Obor činnosti 
 
                                                          
                                                          
 
                                                         Období 
                                                        Povolání 

 Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

                
 Název a adresa zaměstnavatele 

                                                Obor činnosti 
 
 

Jihočeská hospodářská komora, Husova 9, 370 01 České Budějovice  
Zastupování a hájení zájmů podnikatelů. 
 
 
 
 
Leden 2003 – leden 2011 
Vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu 
Vedení, PR a marketing města, projektový management, poradenská činnost, překladatelská a 
tlumočnická činnost, publikační a ediční činnost, řízení příspěvkových organizací, příprava školských 
rozpočtů a kontrola příspěvkových organizací  
 
Městský úřad Prachatice., Velké náměstí 3,  383 01 Prachatice 
Výkon státní správy a samosprávy 
 
 
 
 
říjen 2000 - prosinec 2002 
samostatný odborný referent – kancelář starosty 
mezinárodní vztahy, projektový manažer, cestovní ruch, organizace akcí 
 
 
Městský úřad Prachatice., Velké náměstí 3,  383 01 Prachatice 
Výkon státní správy a samosprávy 
 

  

                                                      
 

Období 
                                                       Povolání 
                    Hlavní pracovní náplň a oblasti 
                                                odpovědnosti 
                

Název a adresa zaměstnavatele 
                                                Obor činnosti 

 
 

 

 
 
září 2000 – červen 2002 
pedagog 
pedagog německého jazyka -konverzace 
 
 
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka, 383 01 Prachatice   
Vzdělávání  
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Vzdělání, odborná příprava a 
školení 

 
 

Období 
              Název organizace, která poskytla 
                                                      vzdělání 

 Úroveň vzdělání v národní   
                    nebo mezinárodní klasifikaci 

 
 
 
 

Období 
              Název organizace, která poskytla 
                                                      vzdělání 

 Úroveň vzdělání v národní   
                    nebo mezinárodní klasifikaci 

 
 

 Období 
              Název organizace, která poskytla 
                                                      vzdělání 

 Úroveň vzdělání v národní   
                    nebo mezinárodní klasifikaci  

 
 

                                                      Období 
Název organizace, která poskytla 

vzdělání 
                       Úroveň vzdělání v národní  
                    nebo mezinárodní klasifikaci  
                                       
 
                                                      Období  
              Název organizace, která poskytla    
                                                     vzděláni 
                        Úroveň vzdělání v národní 
                      nebo mezinárodní klasifikaci     
 
 

                                                    Období  
              Název organizace, která poskytla    
                                                     vzděláni 
                        Úroveň vzdělání v národní 
                      nebo mezinárodní klasifikaci  
 
 
 

 
 
 

 
  Září 2014 – září 2019 
 Univerzita Hradec Králové 
 Fakulta managmentu a informatiky 
 
 Ph.D. studium v oblasti znalostní managment – mezinárodní patentové právo 
 
 
 
  
 
 Září 2012 -  září 2014 
  Úřad průmyslového vlastnictví Praha 
  
  Průmyslově právní ochrana, postgraduální studium 
 
 
 
  Září 2010 - Prosinec 2014 

Karlova Univerzita Praha – Přírodovědecká fakulta, obor regionální a politická geografie 
 
RNDr. studium v oblasti regionálního rozvoje 
 
 
 
1995 - 2000 
Západočeská univerzita v Plzni – Pedagogická fakulta, obor germanistika-geografie III.stupně 
 
Magisterské studium v oblasti germanistiky a geografie 
 
 
 
1990 - 1995 
Gymnázium Prachatice 
 
maturita 
 
 
 
2000 - doposud 
Absolvování řady kurzů a výcviků zaměřených na manažerské dovednosti, personalistiku, lektorskou 
činnost, standardy kvality sociálních služeb, projektový management, rozvoj lidských zdrojů, měkké 
dovednosti – lze doložit kopiemi certifikátů 
 

Schopnosti, znalosti a 
dovednosti 

 

  

Mateřský jazyk čeština 

 
Jiný jazyky 

 
Německý jazyk – Zentrale Oberstufenprüfung 2004 
Anglický jazyk – Cork Language Centre international 2003 
Ruský jazyk- na uživatelské úrovni 
Goethe Institut – Prüferzerfitikat (2016) 

 
Sociální schopnosti a dovednosti 

 
Vnímavá, citlivá, empatická, komunikativní se schopností naslouchat. 
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Organizační schopnosti a dovednosti 

 
Pracovní mobilita, časová flexibilita; samostatnost i schopnost práce v týmu, odolnost vůči stresu a 
pracovnímu vytížení, podnikavost, loajalita, ochota učit se novým věcem, vedení porad, delegování 
úkolů, řešení konfliktů, koučování a motivace zaměstnanců. 

 
Počítačové znalosti a dovednosti 

 
Velmi dobré dovednosti práce na PC 

 
 

Další profesní zkušenosti 

 

 

• Člen předsednictva národní platformy Transfera.cz od r. 2011, od r. 2019 místopředsedkyně 
Transfery pro zahraniční vztahy 

• Členka předsednictva evropské transferové platformy NAAC ASTP Proton 

• Členka Asociace inovačního podnikání ČR  

• Členka L.E.S.I. ČR a SR 

• Členka ITTN – Committee member for International technology transfer network 

• Hodnotitelka projektů na  TAČR ČR  

• Hodnotitelka projektů pro MMR ČR  

• Hodnotitelka projektů pro MPO 

• Hodnotitelka Pražských INOVOUCHERů 

• Člen komise Jihočeské inovouchery 

 

• Členka Zastupitelstva města Prachatice od r. 2010 - dosud 

 

• Posuzovatel evropských projektů  Phare (1992-2000) 

 

• Člen poroty Best Business Award - aktivní členka pracovních skupin  

 

• Člen poroty Filmového festivalu Voda, moře, oceány (2010-2013) 

 

• Lektorské a prezentační dovednosti a zkušenosti s marketingem a managamentem  

 

• Publikační činnost – viz příloha 

 

• Projektový management – 25leté zkušenosti v přípravě a realizaci projektů v oblasti RLZ, 
příhraniční spolupráce  

 

• Poradenství – 10leté zkušenosti s poradenskou činností pro začínající podnikatele, pracovníky v 
oblasti kultury a cestovního ruchu, 10 leté zkušenosti s poradenskou činností v oblasti ODV 

  

  
  

Řidičský průkaz Skupina B, aktivní řidička s mnohaletou praxí 
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Dosažené certifikáty • VŠE Praha - Fakulta managamentu: Distanční vzdělávací program pracovníků veřejné správy I 
(2001) 

• VŠE Praha - Fakulta managamentu: Distanční vzdělávací program pracovníků veřejné správy II 
(2001) 

• Ministerstvo vnitra ČR – Zvláštní odborná způsobilost – zákon o obcích, krajích a magistrátech, 
správní řád a legislativa školství (2005) 

• Pedagogické centrum české Budějovice –Základní školská legislativa včetně dílčích novel 
(2002) 

• Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR – Daň z příjmu právnických osob nezřízených za 
účelem podnikání (2004) 

• Fakta v.o.s. vzdělávací zařízení – školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících (2004) 

• Ministerstvo pro místní rozvoj a národní vzdělávací fond – příprava na implementaci 
strukturálních fondů a Kohezního fondu (2001) 

• Vysoká škola evropských a regionálních studií o.p.s. – Vzdělávání vedoucích úředníků a 
vedoucích úřadů (2005) 

• Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. – Ekonomika školství v pojetí nového školského 
zákona (2005) 

• GLOBIS - Microsoft Word pro pokročilé (2011) 

• GLOBIS - Microsoft Excell pro pokročilé (2011) 

• GLOBIS - Microsoft Powerpoint pro pokročilé (2011) 

• Transfer technology manager - senior (2012) 

• LES a ALEVIA: Patenty, užitné vzory a průmyslové vzory (2013) 

• LES a ALEVIA: Licenční smlouvy a oceňování nehmotného majetku (2013) 

• LES a ALEVIA: Transfer znalostí a globální trendy (2013) 

• LES a ALEVIA: Právní rámec ochrany výsledků VaV a právní rámec komercializace výstupů 
VaV (2013) 

• LES a ALEVIA: Strategické řízení CTT a ochrana duševního vlastnictví (2013) 

• GDPR školení (2018) 

• GDPR a kybernetická revoluce (2018) 

• University of OXFORD and ISIS: Innovation case study (2013) 

• University Ariel Israel: Innovation case study (2013) 

• University Brazil Universtiy Twinning – certificate (2014) 

• Instituto Militar de engenharia – certificate (2014) 

• Universities of Portugal (twinning in TT) – certificate (2014) 

• Universities of New Zealand (twinnning in TT) – certificate (2014) 

• Universities of Finnland and Business Arena – certificate (2015) 

• ASTP PROTON, ATTP – Making a difference tthrough Knowledge transfer (2016) 

• Prüferzertifikat – Goethe Institut (2016) 

• ASTP Proton, ATTP – Strengthening the core and creating value (2017) 

• University of Jyvaskula  - certificate (2017) 

• YSSIUM –Israel – certificate (2018) 

• University of Savonia – certificate (2018) 

• University of Reyson – certificate (2019) 

 

 
 
 

V Prachaticích, dne duben 2021 


