
ŽIVOTOPIS  

OSOBNÍ ÚDAJE  

   Jméno a příjemní Martin Štefko, Ing. 

   Adresa Urbinská 141, Český Krumlov, 381 01 

   Telefon 602 252 000 

   E-mail info@martinstefko.cz 

   Státní příslušnost Česká republika 

   Datum narození 19. června 1986 

   Rodinný stav Svobodný 

  

VZDĚLÁNÍ   

   Období 2010 – 2014 

   Dosažená kvalifikace Nedokončeno 

   Obor Ekonomika a management – doktorské studium 

   Vzdělávací ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ekonomická fakulta 

  

   Období 2008 – 2010 

   Dosažená kvalifikace Inženýr 

   Obor Účetnictví a finanční řízení podniku – navazující magisterské studium 

   Vzdělávací ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ekonomická fakulta 

  

   Období 2005 – 2008 

   Dosažená kvalifikace bakalář 

   Obor Účetnictví a finanční řízení podniku – pro české firmy 

   Vzdělávací ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ekonomická fakulta 

  

Období 1997 – 2005 

Dosažená kvalifikace Maturita 

Obor Všeobecné gymnázium 

Ústav Gymnázium v Českém Krumlově, Chvalšinská 112, Český Krumlov  

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI  

   Období 2008 – současnost 

Vykonávaná funkce Podnikatel na živnostenský list 

Pracovní náplň Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií 

  

   Období 2006 – 2008 

Vykonávaná funkce Zpracovatel a administrátor na základě Smlouvy o provedení práce 



   Pracovní náplň - zpracovávání zakázek zákazníků podle jejich požadavků 
- vyhledávání informací 
- sepisování odborných textů pro studentské práce 
- přijímání objednávek a jejich administrativa 
- přijímání nových zaměstnanců 

   Zaměstnavatel Petr Lukáč 

  

   Období 2005 – současnost 

Vykonávaná funkce Redaktor, šéfredaktor – dobrovolný, neplacený 

   Pracovní náplň - psaní článků na různá témata pro různé weby 

- hledání nových nadaných autorů pro zveřejňování jejich článků 

- korektura textů nových a stávajících redaktorů 

- výběr článků ke zveřejnění 

   Zaměstnavatel www.stredniskoly.cz, www.mfantasy.cz, www.horor-web.cz, 
www.filmovy-denik.cz, www.comics-blog.cz 

 

SCHONOSTI, ZNALOSTI 
A DOVEDNOSTI 

 

Mateřský jazyk Český jazyk 

  

Znalost cizích jazyků  Poslech Čtení Mluvení Psaní 

   anglický jazyk  pokročilý pokročilý pokročilý pokročilý 

   francouzský jazyk  mírně pokročilý mírně pokročilý mírně pokročilý začátečník 

španělský jazyk  začátečník začátečník začátečník začátečník 

  

Certifikáty a diplomy   - certifikát FCE 

  

Počítačové znalosti - MS Windows, MS Office, Outlook 
- Internet – vyhledávání informací, práce s daty 
- základní znalosti HTML a jeho aplikace na webovou tvorbu 
- základy neobjektového programování 

Tvůrčí psaní - několikaleté zkušenosti s psaním prozaických útvarů 
- zkušenosti s psaním článků pro internetové magazíny 
- dlouhodobé zkušenosti s psaním odborných prací na různá témata 
- výborná znalost českého pravopisu 
- zkušenosti s korekturou v českém jazyce 

Řidičský průkaz skupina B 

 

http://www.stredniskoly.cz/
http://www.mfantasy.cz/
http://www.horor-web.cz/
http://www.filmovy-denik.cz/
http://www.comics-blog.cz/

