
RNDr. Zuzana MATUŠKOVÁ
náměstkyně pro řízení sekce ekonomické

Praxe

1995 – dosud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR;

1992 – 1995    Základní škola, K Lučinám, Praha 3 (Učitelka II. stupně základní školy);
1990 – 1992   Samostatná výdělečná činnost - živnostenské oprávnění - výuka cizích jazyků;
1986 – 1990    Výrobní družstvo Inklemo Praha, Praha 3 (Odborný referent v oddělení 

zásobování)
                          (1987 – 1990 Mateřská a rodičovská dovolená)
1984 – 1986    Mateřská a rodičovská dovolená;
1983 – květen   Výzkumný ústav mlýnského a pekárenského průmyslu, Praha 4 (Odborný referent 
1984 v oddělení vědecko-technických informací).

Vzdělání

1978 – 1983  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta (Chemie organická, chemie fyzikální,

mechanizmy chemických reakcí, 1985 titul RNDr.;

1992 – 1995  Státní jazyková škola v Praze 1 - studium německého jazyka, získání státní 

jazykové zkoušky.

Odborné kurzy/celoživotní vzdělávání

2013 – 2014 Program právo (Právo EU, občanský zákoník, veřejné právo, manažerský 

modul – právo finanční, pracovně právní, správní, manažerské dovednosti), 

certifikát;

2013 – 2014 Program rozvoje manažerských dovedností (Vedení a motivace týmu, řízení 

lidských zdrojů, leadership a řízení pracovního výkonu, řízení konfliktů 

a vyjednávání atd., certifikát;

2008 – 2009 řada navazujících kurzů v oblasti vedení lidí, koučování, prezentačních dovedností;

2007 jednoroční studium Liberálně konzervativní akademie (Ekonomie, vybrané oblasti 

práva včetně práva mezinárodního, politologie, politický marketing, mezinárodní 

vztahy, prezentační techniky), certifikát bez titulu, zakončeno obhajobou 

závěrečné práce a složením závěrečné zkoušky;

2005 – 2007 kurzy v oblasti jazykové přípravy (anglický jazyk);

2004 – 2006 Řada vzdělávacích kurzů a workshopů konaných v CZ, Osobnostní rozvoj  

prezentačních a komunikačních dovedností, projektové řízení, koučování, 

management změny, fundraising., certifikáty;

2001 – 2003 Vzdělávací kurzy pro vedoucí úředníky v oblasti jazykové přípravy (německý jazyk, 

anglický jazyk), bez certifikátu;

2001 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta (Psychologie, manažerské dovednosti, 

osobnostní rozvoj, vybrané vzdělávací systémy v Evropě), certifikát.

Pedagogická a lektorská činnost v oblasti pedagogické na Pedagogické fakultě UK, lektor v programu 

„školství“ v přípravě na Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Publikační činnost v oblasti školství a 

vzdělávání.




