
Tým projektu iKAP II - Podnikavost

Compiled 19.5.2023 15:33:06 by Document Globe ®   1

Projekt Implementace krajských akčních plánů II (IKAP II) realizuje Magistrát Hlavního města Prahy a na Univerzitě
Karlově spadá pod   Pedagogickou fakultu . Jednou z projektových podaktivit na Univerzitě Karlově je "Podnikavost",
které se ujala   Inovační laboratoř UK  spadající pod Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Cílem podaktivity
je poskytnout učitelům základních a středních škol příklady dobré praxe v podpoře mladých inovátorů: žáků, kteří mají
chuť, vůli a dovednosti aktivně přistupovat k řešení problémů kolem sebe.

Mgr. Veronika Haissingerová
Metodička, mentorka, coach supervizor, vedoucí klíčové aktivity Podnikavost projektu iKAP II
Mail:    Veronika.Haissingerova@ruk.cuni.cz
Mobil: +420 778 956 083
Veronika je vedoucí klíčové aktivity Podnikavost projektu iKAP II. Zároveň má na starosti rozvoj vhodných projektů a
partnerství v rámci Inovační laboratoře. Dříve vedla inkubační program   Akcelerátor VŠEM , působila také v   H40  jako
manažerka inkubace   Kreativního Inkubátoru Art&Digital . Zaměřuje se na oblast neziskového sektoru, CSR, SDGs,
sociálního podnikání, startupovou scénu, vzdělávání a kariérové poradenství.

 Martin Vítek
Mentor, coach supervizor projektu iKAP II
Mail:    martin.vitek@pedf.cuni.cz
Mobil: +420 776 048 045
  LinkedIN
Martin je odpovědný za koncepci a jednotlivé díly podcastů, které v rámci projektu iKAP II vznikají. Do týmu CPPT přišel
Martin z neziskové sféry, kde se věnoval rozvoji podnikavosti v rámci   Nadačního fondu vzdělávání a podnikání  skrze
programy jako jsou   Soutěž & Podnikej ,   Traion , Junior MBA či spolupráci s jednotlivými kraji na tvorbě výukových
materiálů. Martin je také členem startup projektů   Avant academy  a   Jackies .

https://pedf.cuni.cz/PEDF-2423.html
https://www.inovacnilaborator.cz/
mailto:Veronika.Haissingerova@ruk.cuni.cz
https://www.akceleratorvsem.cz/
https://h40.cz/
https://h40.cz/lab/inkubator/
mailto:martin.vitek@pedf.cuni.cz
https://www.linkedin.com/in/vitekmartin/
https://nfvap.cz/
https://soutezapodnikej.cz/
https://traion.cz/
https://www.avant-academy.cz/
https://jackies.cz/
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Bc. et Bc. Jan Veselý
Mentor, coach supervizor projektu iKAP II
Mail:   jan.vesely@ruk.cuni.cz
Mobil: +420 774 837 359
  LinkedIN  -   Osobní web  -   Web Inovační laboratoře
Jan vede   Inovační laboratoř  - projektový seminář zaměřený na inovace. V minulosti stvořil několik akceleračních
programů zaměřených na sociální inovace, založil EduFórum, vytvořil   online portál dobrokurzy.cz  aj. V současnosti
má na starosti také vzdělávání ve   Slevomatu .

 Ondřej Mrkus
Mentor, coach supervizor projektu iKAP II
Mail: brzy doplníme
Mobil: brzy doplníme
  LinkedIN  -   Osobní web
Ondra začal podnikat v den osmnáctin. Vzal pár našetřených tisíc a postavil e-shop. Ten sice do půl roku zkrachoval, ale
díky němu dostal svůj první job jako projekťák. Později rozjel několik projektů od nuly. Třeba přírodní tobolky Mindflow a
inovační program MetaSprint. Teď v   Q Designers  staví inovace s pozitivním dopadem pro IKEA a Nano Energies, 
zlepšuje prostředí  ve firmách analýzou dat,   pěstuje bylinky  a občas   píše .

mailto:jan.vesely@ruk.cuni.cz
https://www.linkedin.com/in/janvesely/
http://vese.ly/
http://Web IL
https://cppt.cuni.cz/CPPTN-449.html
https://www.dobrokurzy.cz/
https://www.slevomat.cz/
https://www.linkedin.com/in/ondrejmrkus/
https://www.ondrejmarkus.com/
https://www.qdesigners.co/work-cz
https://www.grnst.co/
https://www.grnst.co/space-garden
https://www.ondrejmarkus.com/
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Bc. et Bc. Miky Škoda
Mentor, coach supervizor projektu iKAP II
Mail:    miky.skoda@pedf.cuni.cz
Mobil: +420 721 936 801
  LinkedIn
Zakladatel projektů   X-Challenge ,   LeapMakers  a v minulosti například i LowCost Race. Svými aktivitami pomáhá hledat
a upevňovat pozici Česka ve světě. Miky je původně fyzioterapeut, pedagog volného času a skautský vedoucí, který od
22 let podniká v různých odvětvích, projel přes 40 zemí a vylezl několik čtyřtisícovek včetně Matterhornu. Dnes čerpá ze
zkušeností jak z podnikání, tak ze skautu a cestování. Svoje zkušenosti aplikuje ve spektru vzdělávacích projektů s cílem
pomoci vývoji vzdělávání v Česku vstříc inovacím, zodpovědnosti, multioborovosti a systémovému kritickému myšlení.

Ing. Kateřina Lichtenberková
Odborná garantka klíčové aktivity Podnikavost
Mail:   katerina.lichtenberkova@pedf.cuni.cz
Mobil: +420 603 284 505
  LinkedIn
Katka je odbornou konzultantkou v projektu iKAP II - Inovace ve vzdělávání a pomáhá s vytvořením koncepce podcastů,
worskhopů a také Centra podpory podnikavosti, které v projektu vznikají. Do týmu CPPT přichází z   Národního
pedagogického institutu , kde působí jako garant klíčové kompetence k podnikavosti a souvisejícího ekonomického (a
kariérového) vzdělávání.
Katka byla u zrodu projektu   Finanční gramotnost do škol  od   yourchance o.p.s. , kde pomohla vytvořit koncepce
Finančně gramotná škola,   Rozpočti si to!  a další, a je autorkou několika odborných publikací. Jejím oblíbeným tématem
je využívání her a gamifikace ve výuce, a proto se stala i metodikem ČR pro izraelský výukový program   Accelium School
. Věnuje se také vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ v oblasti finanční gramotnosti a rozvoje podnikavosti a spolupracuje s
Martinem Vítkem na tvorbě výukových materiálů a programu Junior MBA.

mailto:miky.skoda@pedf.cuni.cz
http://www.linkedin.com/in/mikyskoda
http://www.x-challenge.cz/
http://www.leapmakers.cz/
mailto:katerina.lichtenberkova@pedf.cuni.cz
https://www.linkedin.com/in/katerina-lichtenberkova
https://www.npi.cz/
https://www.npi.cz/
http://www.fgdoskol.cz/
http://www.yourchance.cz/
http://www.rozpoctisito.cz/
https://www.accelium.com/
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Ing. Taťána Šárovcová
Koordinátorka síťování cílové skupiny
Mail: brzy doplníme
Mobil: brzy doplníme
Taťána je učitelka na střední škole a zaměřuje se na ekonomické předměty, v rámci kterých podporuje studenty při
rozjezdu vlastních podnikatelských projektů. Jejím cílem je, aby se studenti naučili své znalosti aplikovat, aby rozvíjeli
své myšlení a v důsledku se o sebe uměli v životě postarat. Protože podle Taťány ekonomie není jen věda plná pouček,
nýbrž život sám. Je spoluzakladatelkou platformy Učitelé z Marsu a podílím se na vývoji nového ekonomického programu
EVA na OA Heroldovy sady.

Bc. Mirka Jonášová
Specialistka PR
Mail:    jonasova.mir@gmail.com
Mirka pečuje o komunikaci a PR v rámci podaktivity Podnikavost v rámci projektu iKAP II. Stará se o propagaci
workshopů a podcastů napříč nejrůznějšími komunikačními kanály. Její specializací jsou sociální sítě.

mailto:jonasova.mir@gmail.com

