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Osobnostmi vzdělávání dospělých za rok 2016 se stali  

Ing. Janka Chudlíková; Ing. Martin Keyř, MBA; Michal Kankrlík; 

doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. 
 

Praha 2. 2. 2017 - LIGS University vyhlásila vítěze ceny Osobnost vzdělávání dospělých 

2016. Vítězi se ve svých kategoriích stali Ing. Janka Chudlíková; Ing. Martin Keyř, MBA; 

Michal Kankrlík a doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. 
 

V rámci VII. ročníku slavnostního večera LIGS AWARDS, který se konal pod záštitou 

místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA a za 

přítomnosti jeho náměstkyně paní Ing. Lucie Orgoníkové v Clarion Congress Hotel Prague, byli 

vyhlášeni vítězové cen Osobnost vzdělávání dospělých 2016 ve čtyřech kategoriích.  

 

Jako první byla vyhlášena vítězka kategorie Praktická aplikace vzdělávání dospělých, kterou 

se stala Ing. Janka Chudlíková – lektorka, koučka a facilitátorka, která se věnuje rozvoji lidí již 

25 let. 

 

Osobností vzdělávání dospělých za rok 2016 v kategorii Osobní manažerský přínos 

v oblasti rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů se stal Ing. Martin Keyř, MBA, který působí 

jako programový manažer v České Spořitelně a má za sebou více než dvacetiletou praxi 

v oblasti rozvoje a vzdělávání pracovníků. 

 

Další vyhlašovanou kategorií v rámci ceny Osobnost vzdělávání dospělých za rok 2016 je 

kategorie Inovativní projekty v oblasti vzdělávání dospělých. Ocenění v této kategorii si 

převzal Michal Kankrlík, konzultant a zakladatel společnosti Ivitera a.s., ve které působí také 

jako obchodní a marketingový ředitel. 

 

Vítězem kategorie Akademické vzdělávání a popularizace vzdělávání dospělých se stal 

předseda České andragogické společnosti doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., který se 

zabývá problematikou výchovy a vzdělávání dospělých, resocializací, kompetencemi a 

kvalifikacemi, mediací a probací.  

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: 

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA 

President LIGS University 

telefon: +420 273 039 062 

mobilní telefon: +420 731 705 826 

e-mail: makovsky@ligsuniversity.cz 

webové stránky: www.ligsuniversity.cz 

 



 

 

  Leadership Innovation Growth Success 

 

2 z 3 

 

 

Stručně o oceněných: 

 

Osobnost vzdělávání dospělých 2016  

kategorie Praktická aplikace vzdělávání dospělých  

Ing. Janka Chudlíková je v rozvoji lidí aktivní již 25 let. Paní Chudlíková realizovala rozvojové 

projekty pro klienty jako Vodafone, Deloitte, Česká spořitelna, Moneta Money Bank, Raiffeisen 

BANK, Banca Intesa Sanpaolo Itálie, Makro/Metro Cash & Carry ČR/SR, Ogilvy & Mather, 

Danone ČR a SK a další. Poskytuje také individuální koučink v různých společnostech a pro 

veřejnost. Od roku 2007 přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, příležitostně přednáší 

na VŠCHT v Praze. Základy pro svou práci získala v práci v nadnárodních i lokálních 

společnostech. Prošla postupným vybudováním kariéry v marketingu a v personalistice ve 

společnostech Procter & Gamble, Český Telecom a Zentiva, kde pracovala na pozici personální 

ředitelky.  

 

 

Osobnost vzdělávání dospělých 2016 

kategorie Osobní manažerský přínos v oblasti rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů 

Ing. Martin Keyř, MBA působí jako programový manažer v České Spořitelně a má za sebou 

více než dvacetiletou praxi v oblasti rozvoje a vzdělávání pracovníků. Od loňského roku je 

spoluodpovědný za jeden z pěti transformačních programů v bance, a to v oblasti Data 

managementu. Současně má na starosti jeden z historicky největších programů v rámci celé 

Erste Group, jehož cílem je transformace v oblasti financí a regulatorního reportingu. V rámci 

své kariéry také působí jako interní kouč pro oblast projektového managementu, věnuje se 

publikování, a kromě toho přednáší v České republice i v Rakousku.  

 

 

Osobnost vzdělávání dospělých 2016 

Kategorie Inovativní projekty v oblasti vzdělávání dospělých 

Michal Kankrlík je konzultantem a zakladatelem společnosti Ivitera a.s., ve které působí jako 

obchodní a marketingový ředitel. Během své kariéry se podílel na vytvoření mnoha úspěšných 

internetových projektů zaměřených především na využití informačních technologií v oblasti 

obchodu a online marketingu pro B2B segment. V rámci aktivit Ivitera Consulting poskytuje 

poradenské a realizační služby v oblasti využití informačních technologií a internetu pro prodej a 

komunikaci se zákazníkem, a také v oblasti řízení lidských zdrojů, především u náboru a 

vzdělávání. Na pozici konzultanta v Ivitera Consulting se podílel na implementaci cloudového 

LMS systému pro společnosti jako O2, RWE, Česká spořitelna, UniCreditBank, SFŽP, T-Mobile, 

Zentiva, DHL atd. 
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Osobnost vzdělávání dospělých 2016 

Kategorie Akademické vzdělávání a popularizace vzdělávání dospělých 

doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. se zabývá problematikou výchovy a vzdělávání 

dospělých, resocializací, kompetencemi a kvalifikacemi, mediací a probací. Pan Veteška 

vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Od roku 2008 je předsedou České 

andragogické společnosti. Je také členem Akademického sněmu Akademie věd České 

republiky, dále je členem vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

a je šéfredaktorem česko-slovenského vědeckého časopisu Andragogická revue. Mezi jeho 

stěžejní publikační práce patří například knihy Kompetence ve vzdělávání, Nové paradigma 

v kurikulu vzdělávání dospělých, Trendy a možnosti rozvoje dalšího profesního vzdělávání, 

Přehled andragogiky a další. 

 

 

 

Stručně o vyhlašovateli cen: 
 

LIGS University je moderní americká univerzita spojující efektivní metody a inovativní přístupy 

amerického a evropského vzdělávání. LIGS University vznikla spojením americké LIGS 

University (2011) a evropské LIGS University (2006) a má za sebou více než desetiletou tradici. 

Cílem a posláním LIGS University je přinášet kvalitní manažerské vzdělávací programy  BBA, 

MBA, MPA, MSc, DBA a PhD v českém, slovenském a anglickém jazyce nebo v kombinaci 

těchto jazyků. Více informací o LIGS University a programech naleznete na 

www.ligsuniversity.cz. 
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