
 

 

 
 
MGR. DENNY ŠTURM 
                                    
Vzdělání 

Od - do  

2005 - 2009 BIBS, a. s. - Management a ekonomika 

1985 - 1990 Masarykova universita (Universita Jana Evangelisty Purkyně) - Pedagogická fakulta - 
Obor tělesná výchova - branná výchova. 

1980 - 1984 Tesla, s. p., SOU, Obor mechanik - elektronik 

 
Doplňující vzdělání 

Od - do  

2011 - 2012 Európska asociácia profesionálních koučov - 3D koučink (kurs v rozsahu 180 hodin) 

2008 Akademie J. A. Komenského o. s. - Efektivní leadership (kurs v rozsahu 106 hodin) 

2007 Akademie J. A. Komenského o. s. - Management obchodu a služeb (kurs v rozsahu 
106 hodin)  

 
Profesní praxe 

Od - do  Zaměstnavatel Pracovní pozice 

2009 - dosud OSVČ Majitel firmy 

1997 - 2009 EKOAUDIT, spol. s r. o. Manažer pro vnější vztahy, lektor, poradce 
pro systémy řízení, kouč 

1997 Pasko, s. r. o. Obchodník 

1991 - 1997 Tep - sport, v. o. s. Obchodník a majitel 

1990 - 1991 Základní škola Rybníček, SPŠS Brno Učitel TV 

1984 - 1985 Tesla, s. p. Plánovač výroby - nástrojárna 

 
Lektorská specializace 

Téma Popis 

Strategické řízení firmy Vize, strategie, cíle v jednotlivých oblastech, 
systémy řízení, efektivita procesů, štíhlá výroba, 
management projektů, sledování nákladů - 
manažerské metody, marketing 

Obchodní dovednosti Obchodní chování zákazníka, psychologie 
prodeje, fáze obchodního jednání, komunikace 
v jednotlivých fázích osobnost obchodníka. 
Koučování obchodních týmů, stínování 
obchodních zástupců a manažerů 

Komunikační dovednosti Komunikační strategie, asertivita, zvládání 
složitých komunikačních situací, komunikace pod 
tlakem, komunikace s podřízenými, komunikace 
s nadřízenými, prezentování, zvládání námitek, 
argumentace, verbální a neverbální komunikace 

Osobnostní rozvoj  Koučování, kreativní myšlení, motivace, zvládání 
stresu a prevence syndromu vyhoření, Time 
management, psychologická supervize, mentální 
trénink, relaxace, koncentrace, zvládání změn 

Genderová problematika Diverzity management, prostředí ve firmách 
zohledňující rovné příležitosti, Work-live-balance, 
Odbourávání genderových stereotypů, Genderový 
audit 

 
Lektorská praxe 



 

 
Zadavatel: Cílová skupina: Témata: 

Město Jihlava Vedoucí odborů Projektový management 

Městský úřad Luhačovice Vedoucí odborů Projektový management 

TON, a. s. Obchodníci Komunikace, Asertivita, týmová 
spolupráce 

OHL ŽS, a. s. Vedoucí divizí Strategie firmy 

Kofola a.s. Talenty Projektový management 

Braven Czech and Slovak, a. s. Obchodníci Projektový management, Time 
management 

TPK, spol. s r. o. Liniový management Komunikace, Asertivita, Štíhlá 
výroba, sledování nákladů 

SCHOTT Electronic Packaging 
Lanškroun, s. r. o. 

TOP management a vyšší 
management 

Řízení změn 

Česká pojišťovna, a. s. Zemský a regionální 
ředitel a manažeři skupin 

Koučování manažerů v oblasti 
retail obchodníků 

BÖHLER UDDEHOLM CZ, s. r. o. THP Zvládání stresu, Řízení projektů 

Direct Parcel Distribution CZ Vedoucí oddělení Projektový management 

Fatra, a. s. Mistři Týmová spolupráce, 
Komunikace, Asertivita, 
Zvládání konfliktů 

Inge Opava, a. s. Dělnické profese Štíhlá výroba - 5S 

KH Cetto, s. r. o. Vedoucí oddělení Genderová problematika –
Komunikace v heterogenních 
týmech, Týmová spolupráce 
s ohledem na multikulturalitu. 
Stínování mistrů ve výrobě. 

Petr Otáhal, a. s. 
 

TOP management Studium MBA - Obchod a 
marketing 

EFTEC (CZECH REPUBLIC), a. s. Obchodníci Zvyšování obchodních 
kompetencí - komunikace, 
zvládání stresu, Fáze 
obchodního jednání, otázky 

Portola, s. r. o. THP a vedoucí výroby a 
mistři 

Logistika výroby, Plánování 
výroby, zásobování 

MAGNETON, a. s. Obchodní zástupci a 
technici 

Obchodní dovednosti, 
Marketing podniku, Základy 
úspěšného prodeje 

SPOLANA, a. s. Mistři a vedoucí výroby Komunikace, Zvládání stresu, 
Týmová spolupráce, Zvládání 
konfliktů 

 
Další andragogická a publikační činnost 

Školení pro pedagogické pracovníky 

Genderová problematika - audity, statistiky 

 
Zájmy, záliby 

Sport, kultura, četba, hra na kytaru 

 

 

 

 


