
Curriculum vitae - Stanislav Loskot 
 

1 
 

Profesní životopis 
 

Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA 

Adresa Košařiska 112, Milíkov 739 81 (okres Frýdek - Místek) 

Telefon +420 737 977 779 

E-mail standa@stanislavloskot.cz 

Státní příslušnost Česká republika 

Datum narození 1. 3. 1961 

Dosažené vzdělání 
 Vysokoškolské, magisterský program,  
 MBA (Ústav práva a právní vědy) 

Název a adresa vzdělávací 
instituce 

Univerzita Palackého, Pedagogická faktulta,Žižkovo nám.5, Olomouc,  
obor etopedie – výchova a vzdělávání obtížně vychovatelných. 
Ústav práva a právní vědy, Konviktská 24, Praha. 

Certifikace a absolvovaná 
školení 

2020 Kouč NeuroLeadership 
2014 Lektor dalšího vzdělávání 
2012 Certifikát hodnotitele Národní ceny ČR za jakost – model CAF a 

Start plus 
2011Hodnotitel Ceny MVČR za jakost a inovaci 
2009 Trendy v řízení lidských zdrojů 
2009 Personální management 
2009 Základy managementu  
Certifikát ECDL-start 

Délka odborné praxe 

18 let Veřejná správa ČR – management; z toho 11 Top management, 
poradenství při implementaci modelů (CAF, CSR) pro řízení kvality, v 
oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání dospělých. 
10 let OSVČ – poradce pro personální procesy, jejich implementace, 
vzdělávání managementu a zaměstnanců, řízení kvality, koučink 

Realizované projekty 

2020 
 Odborný garant projektu Společenská odpovědnost (CSR) město 

Znojmo, Kyjov a Krajský úřad Olomouckého kraje 
 Lektor projektu Manažerská akademie SMOLO a.s. Ostrava, 

Třinec 
 Vzdělávání firem a organizací ČR – oblast HR 
 Kouč managementu (vedoucí organizací)  

2019 
 Odborný garant projektu ŘLZ Ostrava – kompetenční modely 
 Odborný garant projektů Kyjov – personální strategie 
 Implementace konceptu CSR do podmínek města Znojmo - 

odborný garant projektu pro implementaci dle ČSN 01 0391 
 Úvod do Modelu excellence EFQM – Magistrát města Plzně 

 
Podrobné informace k požadovanému profilu lze nalézt na: 

 https://www.stanislavloskot.cz/ 
 https://www.stanislavloskot.cz/kdo-jsem/ 

Název a adresa 
zaměstnavatele 

OSVČ 

https://www.stanislavloskot.cz/
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Období 10/2010 - doposud 

Podnikatelské aktivity 

Poradce pro komunikaci, řízení lidských zdrojů, implementace modelů 
kvality (CAF, CSR, Model excelence EFQM)  
Lektor dalšího vzdělávání dle NSK – management, komunikace, 
psychologie 
Kouč Brain-Based Coaching, zejména pro manažerské pozice 
Člen odborné sekce pro řízení kvality ve veřejné správě – MVČR 
2008 – 31. 12. 2019 
Externí hodnotitel Ceny za inovaci a kvalitu ve Veřejné správě ČR 
Externí hodnotitel Národní ceny ČR za kvalitu ve Veřejné správě ČR 

Název a adresa posledního 
zaměstnavatele 

Město Jablunkov - Městský úřad Jablunkov, Dukelská 144, 
Jablunkov 

Období 1. 4. 1999 – 30. 9. 2010 

Funkce Tajemník MěÚ Jablunkov – vedoucí úřadu 

Hlavní pracovní náplň 
a oblasti odpovědnosti 

 Vedoucí úřadu, statutární zástupce zaměstnavatele. 
 Řízení lidských zdrojů. 
 Zodpovědnost za výkon přenesené a samostatné působnosti. 

Zahraniční pobyty a stáže 
 

Lotyšsko – Riga: studijní pobyt - veřejná správa, benchmarking 
Polsko – benchmarking měst, přeshraniční spolupráce 
Itálie – Řím: studijní pobyt – řízení státu 

Publikační činnost 

Články v odborných periodikách: 
„Moderní obec“ č. 1/2020 – Vedení zaměstnanců a jeho pravidla, 
praktické principy úspěšného vedení 
„Moderní obec“ č. 2/2020 – Jak pečovat o zaměstnance – úkoly pro 
management organizací 
„Moderní obec“ č. 6/2019 – Jak zjistit, zda úřad dobře funguje aneb Pro a 
proti utajeného průzkumu, č. 8/2019 – Diskriminace na pracovišti, č. 9 – 
Šikana na pracovišti a jak se můžeme bránit, a č. 10 – Jak správně řídit 
čas a energii v současné manažerské praxi. 
Sborník Národní konference kvality únor 2014 – Age management, 
Generace X a Y 
Moderní obec č.1/2014 – Model CAF po deseti letech 
Moderní obec č.3/2014 – Úskalí výběru zaměstnanců 
Moderní obec č.4/2014 - Činnosti personalistů při výběru zaměstnanců 

Schopnosti, znalosti 
a dovednosti 

Sociální schopnosti a dovednosti, znalosti práce v týmech, rozvinutá 
emoční inteligence, výborné komunikační schopnosti a dovednosti 
Organizační schopnosti -  řízení kolektivu velkého počtu 
pracovníků 

Volnočasové aktivity Přechody hor, jízda na kole a in-line bruslích, četba románů 

Jazykové znalosti 
Mateřský jazyk:  Čeština 
Anglický jazyk: mírně pokročilý, současně pracuji na rozvíjení znalostí  

 

Místo: Košařiska 

Datum: 17. 10. 2020 

                                                                                                                                  _____________________ 

                                                                                                                                Mgr. Stanislav Loskot, MBA 


