Česká komora PMI
Profil kandidáta pro volby 2017
Jméno:

Kontaktní
adresa:

Kandiduje
na pozici:

Ing. Zdislav Boháček, MBA

PMI ID:

4920604

Lýskova 1592, Praha 5, 15500
zdislav.bohacek@seznam.cz
tel.: 603400348

Viceprezident pro provoz
Vzdělání
-

ČVUT, Katedra telekomunikací

-

MBA, TC Business School

Certifikace
-

Interní kouč

Zaměstnání
-

T-Mobile a.s., Senior Head of ERP domain

Zkušenosti

Životopis:

-

Více než 15 let zkušeností s projektovým a liniovým řízením

-

Vedení mezinárodních programů/projektů

-

Vedení liniových týmů (Senior Head)

Realizované projekty
-

Telco a IT projekty/programy

-

Rozvojové programy

-

Zavádění nových procesů a metodik

-

Zkušenosti s koučnikem a mentoringem

-

Mezinárodní zklušenosti v rámci Deutche Telekom

Jiné

Program České komory PMI, na kterém se chci v budoucnu aktivně podílet a pracovat na jeho realizaci.
V souladu s cílem České komory PMI, bych se chtěl podílet na podpoře rozvoje projektového řízení v České republice.
Samozřejmostí je podpora sdílení znalostí, hledání nových trendů a jejich zavádění do praxe.
Z toho nejdůležitejší je dle mne pokračující rozvoj projektových manažerů. Zde je třeba se zaměřit na absolventy nebo začínající
projektové manažery a umožnit jim čerpat zkušenosti od vyzrálých manažerů. Současně však nesmíme zapomínat na zkušené
manažery, u kterých musíme podporovat snahu o zavádění nových zlepšujících způsobů řízení projektů.
Když toto budeme mít, renomé značky poroste a bude vyhledávaným partnerem pro firmy hledající projektové manažery nebo
jejich činnosti.
Aby vše mohlo fungovat, musíme v komoře vytvořit dostatečné zázemí, které bude poskytovat oporu pro všechny aktivity komory.

Vize
Musíme jednoznačně definovat strategii, která naplní vizy komory. Dále je nutné mít definované cíle a jednotlivé kroky, vedoucí
kandidáta: v souladu se strategií, k naplnění těchto cílů. Rád bych tedy vytvořil fungující prostředí, které nebude svazovat ruce členům, ale
naopak je bude podporovat při realizaci jejich úkolů.

Rád bych využil své zkušenosti s mentoringem a koučinkem. Momentálně se osobně účastním jako mentor pilotního programu
pro studenty vysokých škol, kde zúročuji svou mnohaletou praxi projektového manažera a následně vedoucího týmu PM a také
zkušenosti z oblasti operations a developmentu.
Prostor pro zvyšování přidané hodnoty vidím také v oblasti coachingu, primárně individuálního. Tato metoda dokáže u mladých
projektových manažerů rozvíjet potenciál myšlení a tím podporovat jejich rozvoj. Se souhlasem dotyčného projektového
manažera lze pak vhodně navazovat koučink na mentoring. Propojení programu coachingu a mentoringu bude jednou z oblastí,
které chci realizovat.
V případě zájmu o mou vizi a jejích dalších detailů mě, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese.

Vyplněný formulář v českém jazyce, v rozsahu max. 1 strany A4 a ve formátu MS Word
doručte nejpozději 19.5.2017 na adresu nominacni.vybor@pmi.cz.
Zasláním profilu kandidát souhlasí s jeho zveřejněním na adrese www.pmi.cz.

