
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 

PROJEKOVÝ MANAŽER A KONZULTANT 
2004 - … 
Jako nezávislý projektový manažer a konzultant pomáhám 

společnostem plánovat, realizovat a vyhodnocovat změny a 

projekty. Reference na LinkedIn, nebo na vyžádání. 

MANAŽER PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE 
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, A.S. 
04/2021 – … 
Zodpovědný za metodiku a procesy projektového řízení a za 

dodávku interních i zákaznických projektů s týmem skvělých 

projektových manažerů. 

VEDOUCÍ PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE (HEAD OF 
PROJECTS) 
ROHLIK.CZ 
06/2020 – 11/2020 
Zodpovědný za vytvoření a implementaci procesů a standardů pro 

zavedení projektového řízení jak pro prediktivní, tak agilní přístup 

napříč skupinou Rohlík. 

SPOLUVLASTNÍK 
APT, SPOL. S.R.O. 
03/2019 - … 
Lehké strojírenství, technické plyny, plnící stanice vodíku, 

automatizace a robotizace v průmyslové výrobě. 

PROJEKTOVÝ MANAŽER, VEDOUCÍ PROJEKTOVÉ 
KANCELÁŘE 
HOME CREDIT INTERNATIONAL, PPF FS 
08/2015 – 03/2020 
Zodpovědný za projektové řízení vzniku nové banky na německém 

trhu. Projektové řízení týmu cca 100 lidí kombinací prediktivního a 

agilního řízení. Zodpovědný za governance vývoje dislokovaných 

business a IT týmů.  

Zodpovědný za plánování a řízení projektů expanze Air Bank na 

zahraniční trhy (Air Bank Kazachstán, Air Bank Indie) a dalších 

projektů ve skupině HomeCredit. Kombinace prediktivního a 

agilního řízení, vedení projektového týmu 20 – 60 lidí. 

 

ALES DYNDA 
PROJEKTOVÝ MANAŽER 

MOJE MISE 
Pomáhám lidem a organizacím 

lépe řídit projekty a změny. 

Objevuji nové pohledy, postupy a 

nápady a pomáhám je realizovat, 

aby byl svět o trochu lepší. 

ZKUŠENOSTI 
Mám 16 let zkušeností s řízením 

projektů různých velikostí a 

komplexity v rozličných odvětvích - 

od malých softwarových projektů, 

přes strategické bankovní 

projekty, tvorbu UX návrhů v 

energetice až po komplexní stavbu 

nových bank na zahraničních 

trzích. 

KONTAKT 
Pejevové 3131 

143 00, Praha 4 

T +420606416395 

E ales@dynda.cz 

https://www.linkedin.com/in/alesdynda/?locale=cs_CZ
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ALES DYNDA 
PROJEKTOVÝ MANAŽER 

 

PROJEKTOVÝ MANAŽER 
RAFFEISENBANK 
10/2011 – 08/2014 
Zodpovědný za plánování, realizaci a dodávku klíčových 

obchodních projektů s významnou částí IT vývoje s celkovými 

náklady na implementaci 110 mil. Kč a výnosy/úspory 330 mil. Kč. 

Zodpovědný za zlepšování procesů projektové kanceláře v oblasti 

hodnocení PM. Řízení projektových týmů 20 – 60 lidí. 

Spoluautor standardu QR Platby www.qr-platba.cz. 

PRODUKTOVÝ MANAŽER 
ČSOB 
10/2007 – 09/2011 
Zodpovědný za: 

- vedení týmu 8 produktových manažerů elektronických kanálů 

pro ČSOB CZ, ČSOB SK a Poštovní spořitelnu (internetové 

bankovnictví, telefonní bankovnictví, GSM bankovnictví, TV banka, 

PaySec, EBPP a další), 

- implementaci strategie elektronického bankovnictví a za proces 

vývoje kanálů elektronického bankovnictví v ročním objemu 20 

mio CZK, 2000 MDs, 

- vedení útvarové projektové kanceláře. 

INTRANET KOORDINÁTOR 
GE MONEY BANK 
05/2004 – 09/2007 
Zodpovědný za řízení efektivního interního sdílení informací a 

dokumentů a motivování, vedení a školení týmu cca 120 

obsahových editorů napříč všemi útvary. 

VZDĚLÁNÍ 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
Fakulta elektrotechnická – inženýrské studium, 2002 

CERTIFIKACE A OCENĚNÍ 
PRINCE 2 Foundation, 2008 

PRINCE 2 Practitioner, 2009 

Internet Effectiveness Award 2013 – QR Platba 

Výcvik koučinku, QED Group, 2017 

https://www.qr-platba.cz/

