
RNDr. Tomáš Svoboda
mana er digitálníchž
technologií a inovací

Co pro vás mohu ud latě

Ve vaší firmě nebo organizaci se 
postarat o zavádění a řízení 
digitálních agend v souladu s 
potřebami vašeho poslání. Včetně 
vývoje a formulace strategií
Kreativně pracovat v oboru 
digitálních a jiných technologií

Dovednosti

▪ Řízení ICT a jiných technologií v 
organizacích včetně projektů, 
programů a transformací

▪ Zkušenosti z byznysu i z 
veřejných institucí

▪ Zkušenosti se zahraničním 
obchodem a spoluprací

▪ Zkušenosti s vývojem softwaru 
včetně agilních procesů

▪ Strategické myšlení a kreativita

▪ Vynikající písemný a ústní 
projev v angličtině a češtině

Jazyky:

anglicky plynně
česky rodný jazyk
rusky aktivně
německy pasivně
francouzsky pasivně

Praxe

2011-2017   Národní knihovna ČR
Náměstek GŘ pro Digitalizaci, ICT a Digitální fondy 

Založil a vedl provozy digitalizace a zpracování digitálních fondů. 
Vedl úspěšný dotační projekt „Národní digitální knihovna“.  
Zodpovědnost za rozpočet přes 250 mio. Kč 
Od roku 2013 na pozici Manažer projektu

2008 – 2009  Akademie věd ČR – SSČ: 
Ředitel divize Informačních technologií

Řízení divize zodpovědné za všechny ICT činnosti vykonávané 
společně pro všech 55+ výzkumných ústavů AV ČR včetně sítí, 
ekonomických informačních systémů, audiovize, webu, ICT logistiky 
a údržby. Strategie a koncepce v oboru ICT pro celou Akademii věd a 
koordinační činnost mezi různými institucemi.

1992 – 2007  INFIMA 
Ředitel, zakladatel

Firma se specializovala na digitální komunikační techniku, 
bezpečnost a software pro Internet, m.j.:  veřejná komunikační 
službu BBS INFIMA, zabezpečený komunikační klientský programu 
BBSman, lokalizace prvního českého webového prohlížeče – 
Netscape, komunikační software ePodatelna.NET pro eGovernment, 
česká distribuce firem Netscape, Webtrends, Websense, 
Galacticomm, GTA, BSDI, InterShop, AltaVista software ...,  bezpečná 
komunikační část pro první Homebanking v ČR.

1984 – 1992  Tesla Eltos IMA 
vývojový pracovník, vedoucí oddělení

Vytvářel aplikace s jednočipovými mikropočítači (řešil hardware i 
software), m.j.  měřící a řídící počítače,  letecký redundantní počítač 
s vysokou spolehlivostí, palubní počítače pro kosmické aplikace

1982-1984 (během studia) Geofyzikální ústav ČSAV 
– oddělení Interkosmos

Vývoj elektroniky pro podporu družicových systémů.
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Zahrani ní praxeč

2 roky pobyt v USA 1969-71 včetně školní docházky
1989 stáž na Univerzitě ve Florencii
1990 – lokalizační projekt u fy. Bruel & Kjaer, DK
2011-12 – účast ve správní radě mezinárodní organizace 
International Intennet Preservation Consortium
obchodní kontakty a činnost virtuálních týmů s dodavateli a 
distribučními partnery, např. Netscape, Galacticomm

Vzd láníě

Matematicko-fyzikální fakulta KU
- doktorát RNDr

Vedl projekty

▪ eDeposit – integrovaný systém pro příjem elektronických publikací 
do Národní knihovny

▪ Národní digitální knihovna -velký úspěšný projekt obsahující 
digitalizaci a dlouhodobou archivaci

▪ PONAK – Poklady Národní knihovny: Oceněná aplikace pro chytré 
telefony

▪ Adaptive Mailing List – komunikační server pro komunitní a 
Intranetové použití. (.NET)

▪ komunikační software ePodatelna.NET pro eGovernment na 
platformě .NET

▪ TopicTree – webový systém pro správu obsahu

▪ AlertExchange – webová aplikace

▪ NETSCAPE - lokalizace sw pro web a email - jako první partner NS 
na světě

▪ zabezpečený komunikační klientský program BBSman

▪ FAXOMET –faxový distribuční systém (1993)

▪ BBS Infima – veřejný modemový portál (1990-1995) - 
součástí byl první elektronický obchod v ČR

▪ Major BBS firmy Galacticomm – lokalizace komunikačního 
software

▪ PRAGOLEX – anglicko-český slovník pro PC

▪ PRAGOTEXT – první textový editor v češtině pro PC (1989)

▪ Letecký redundantní počítač s vysokou spolehlivostí pro VZLÚ 
(Výzkumný a zkušební letecký ústav)

▪ Palubní počítač pro řízení snímkování pro Interkosmos

▪ Studentský projekt PERUN – orbitální stanice
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