ING. KAMIL KOŠŤÁL, MBA, ALOG.
Vzdělání
Od - do
1987 - 1991
1983 - 1987

VŠB-TU Ostrava, Strojní fakulta - titul ing.
SPŠ strojní, Frýdek Místek - maturita

Doplňující vzdělání
Od - do
2010 - 2011
PQL, Ostrava, Auditor a lektor logistiky
2006 - 2007
Dům techniky, Ostrava, - Manažer jakosti
2003 - 2004
Controller Institut, Prague, - Certified Euro Coordinator
1999 - 2002
VSB-TU, Ostrava + Liverpool John Moores University - titul MBA
1996 - 1997
Certifikát CIMA/NIMA - A (marketing)
1997 - 2014
Profesní kurzy: Štíhlá výroba, Logistika, Project Portfolio Management, Řízení
lidských zdrojů, Firemní strategie, ISO 9000 standardy, Týmová práce (Autonomní
týmy), E-Business, Marketingový plán, Mezinárodní obchod, Business with EU
countries, Jednání s klienty, Asertivita, Verbální a neverbální komunikace
Profesní praxe
Od - do
Zaměstnavatel
04/2013 OSVČ
dosud
02/09 BORCAD CZ, s. r. o., Fryčovice
03/2013
11/07 - 01/09
08/95 - 10/07

Z+M Servis, s. r. o.., Ostrava
BONATRANS, a. s., Bohumín

09/93 - 07/95
07/91 - 8/93

Alpha Computers Havířov
Bastro, a. s. Ostrava

Lektorská specializace
Téma
Strategický management

Spirálový management

Projektové řízení
Řízení změn

Pracovní pozice
Lektor a poradce
Logistický ředitel/zástupce výrobního
ředitele
Personální a logistický ředitel
Výkonný ředitel
Manažer řízení jakosti
Specialista Generálního ředitele
Manažer marketingu a strategie
Pracovník marketingu
Referent prodeje (zahr.obchod)
Nákup a prodej IT/IS
Výrobně/obchodní dispečer
Popis
Pokud chci dosáhnout úspěchu, musím mít jasno,
kam chci jít, musím chtít se tam dostat - motivace,
proaktivita. Různé postupy pro nastavení,
implementaci a řízení strategie - analýzy SWOT,
Benchmarking, Modré oceány, Manex …
Spirálový management vychází z principů
synergetiky živých systémů, popisuje zákonitosti
cyklického vývoje firem, umožňuje diagnostiku
potenciálu pro strategické rozhodování, včetně
strategického návodu, jak efektivně a účinně řídit
spirálu dlouhodobého úspěchu firmy
Principy a techniky projektového řízení
Jak efektivně realizovat změny, jak do nich
angažovat zaměstnance

Řízení výroby
Personalistika, rozvoj lidských zdrojů
Time management
Zvyšování efektivity procesů
Štíhlá výroba
Nástroje pro zvyšování kvality
Logistika
Leadership
Lektorská praxe
Zadavatel:
Petr Otáhal a. s.

Řízení výroby včetně začlenění logistiky a nákupu
Filozofie, výběr lidí, adaptace, hodnocení, rozvoj,
motivace
Řízení času
Zaměřeno na zvýšení efektivity procesů v
podniku spojených s plánováním a řízením
výroby, FMEA
Kaizen, VSM, TOC, Kanban, 5S, DMAIK, TPM,
SMED
Nástroje zvyšování kvality, G8D Report
Logistika jako nedílná součást řízení firmy,
plánování
Řídící dovednosti, ujasnění podnikatelských
myšlenek a modelů, akcelerace rozvoje firmy

Cílová skupina:
Top management, střední
management, klíčoví
zaměstnanci

AIESEC
SOLEA CZ výrobní družstvo
Toyota Peugeot Citroen
Automobile Czech, s. r. o.
Pars nova a. s.
Cembrit a. s.
LAKOVNA HAJDÍK s. r. o.

Studenti VŠ
Management
Střední management, THP

IPA Slovakia, s. r. o. (prezentace
a předávání zkušeností v rámci
seminářů)
ROCKWOOL, a. s.
Brano
Pekárna Nikl

Majitelé
Top Management

LIFT COMPONENTS s. r. o.
NAREX BYSTŘICE s. r. o.

Management
Střední management

Meopta Přerov

Střední management, mistři

Hunter Douglas Kadaň s. r. o.
Gates Hydraulics s. r. o.

Střední management, mistři
Mistři, Team Leaders

Střední management, mistři
Management
Management, personalisté,
mistři

Mistři
Management, mistři
TOP management

Témata:
Strategické řízení, Štíhlá výroba,
Plánování, Projektové řízení,
Řízení změn, TPM, MBA
studium – strategické řízení
Personalistika
Strategie rozvoje firmy
Logistika
Řízení projektů
Řízení změn
Vybudování funkčního oddělení
personalistiky a rozvoj firemní
kultury
Projektové řízení
Řízení lidských zdrojů
Leadership
Vedení lidí, delegování,
koučování
Marketingová analýza
Zvyšování efektivity procesů,
FMEA
Moderní metody v optimalizaci
výroby
Štíhlá výroba
Manažerské techniky

Další andragogická a publikační činnost
Školení zaměstnanců v oblastech řídících dovedností, řízení projektů, řízení změn, řízení lidských
zdrojů, štíhlé výroby ve společnost Bonatrans a. s. i Borcad CZ, s. r. o. (interní lektor cca 8 let)
Průmyslové inženýrství (personalistika, týmová práce, rozvoj lidského potenciálu, řízení změn, štíhlá
výroba) - publikační činnost
Úspěch (logistika, štíhlá výroba) - publikační činnost
HRM (personalistika) - publikační činnost
Aktivní zapojení do následujících projektů (2011):
- příprava Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na období do roku 2020
- Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
- EMA (zvyšování efektivity řízení základních a středních škol).
- Příprava na budoucí zaměstnání (přednášky pro AIESEC)
Předseda Organizačního výboru 15. Mezinárodního kongresu výrobců železničních dvojkolí, konaném
v září 2007 v Praze (250 účastníků z celého světa). Odpovědnost za přípravu kongresu, zajištění
účastníků, program a kompletní průběh kongresu, veškeré materiály, komunikaci
Předseda Rozvojové komise Evropské asociace výrobců železničních dvojkolí ERWA (05/2004 - 052007). Odpovědnost za směřování práce komise a celé asociace (10 evropských firem), konkrétní
rozvojové projekty, PR aktivity
Zájmy, záliby
Sport, četba (management, filosofie, psychologie, motivace), automobily, cizí jazyky

