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Mgr. Helena Hornychová  

Curriculum Vitae  

 

OSOBNÍ ÚDAJE 

Kontaktní adresa:  K Vořechu 1510, 295 01 Mnichovo Hradiště  

Kontaktní telefon:   + 420 739 001 107 

E-mail:    HelenaHornychova@seznam.cz 

Web:    www.hornychova.cz 

Datová schránka:  p5myjev (OSVČ) / 2uwufaf (znalec) 

 

ZAMĚSTNÁNÍ 

01/2023 – dosud externí pedagog na Vysoké škole finanční a správní, a.s. (předmět 

„Znalecké dokazování“), 

06/2016 – dosud znalecká činnost v oborech kriminalistika a písmoznalectví, poradenská a 

konzultační činnost, pořádání seminářů a školení (zejména pro bankovní 

sektor a studenty VŠ),  

07/2013 – 06/2016  soukromá praxe v oblasti identifikačního zkoumání ručního písma a 

podpisů (OSVČ),  

07/2009 – 07/2013 OSVČ – personální a andragogické poradenství,  

10/2008 – 07/2009  HENIG – security servis, s.r.o., Česká Lípa, personální manažerka, 

02/2006 – 09/2008 POLICIE České republiky, Okresní ředitelství Česká Lípa,  

referent majetkové správy, 

03/2004 - 01/2006  OKNACL, Suchý Milan, Česká Lípa, asistentka.  

 

VZDĚLÁNÍ 

09/2012 – 06/2016 příprava na výkon znalecké činnosti pod vedením znalkyně z oboru 

kriminalistika, expertiza ručního písma, a dohledem znalce z oboru 

písmoznalectví, specializace ruční písmo, 

06/2010 – 09/2012  Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín  

Vysoké školy Karlovy Vary o.p.s.,  

individuální studium v oboru písmoznalectví,  

09/2009 - 04/2010 Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín  

Vysoké školy Karlovy Vary o.p.s.,  

  dvousemestrální studium v oboru písmoznalectví zakončené závěrečnou 

zkouškou, 

09/2009 – 05/2011  Univerzita Jana Amose Komenského Praha, magisterské studium,  

studijní obor: Andragogika, 

státní závěrečná zkouška z Andragogiky a Řízení lidských zdrojů 
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10/2006 – 05/2009  Univerzita Jana Amose Komenského Praha, bakalářské studium, 

studijní obor: Vzdělávání dospělých, 

státní závěrečná zkouška z Pedagogiky, Psychologie a Vzdělávání 

dospělých 

1/2008 – 12/2008  FUM, s.r.o. – divize Grafologická konzultační spol., 

absolvování jednoletého nástavbového kurzu v oboru grafologie, 

zakončeno závěrečnou zkouškou, 

09/2006 – 12/2007  FUM, s.r.o. – divize Grafologická konzultační spol., 

absolvování rekvalifikačního kurzu MŠMT ČR: základy grafologie, 

zakončeno závěrečnou zkouškou, 

09/1999 – 05/2003  Obchodní Akademie Česká Lípa, 

    studijní obor: Ekonomika a podnikání, maturitní zkouška. 

 

OSTATNÍ ČINNOSTI 

12/2022 – 2024 spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně na realizaci projektu 

v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-

2024 (lektorská činnost na vzdělávacích akcích pro znalce),  

09/2021 – dosud předsedkyně Československé společnosti pro písmoznalectví, z.s. 

12/2020-12/2021 spolupráce se Znaleckým a expertizním ústavem, z.ú. (ZEÚS LAB),  

04/2019 – 09/2021 místopředsedkyně Československé společnosti pro písmoznalectví, z.s. 

+ vědecko-výzkumná a publikační činnost; vedení maturitních, 

bakalářských a diplomových prací. 

  

JAZYKOVÉ ZNALOSTI 

Anglický jazyk mírně pokročilý. 

 

DALŠÍ DOVEDNOSTI 

06/2002   Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici, 

Řidičský průkaz skupina B, aktivní řidič od roku 2002, 

Práce s PC uživatelská znalost, 

 

ZÁJMY 

turistika, cestování, sport, literatura, kultura, zahrada. 

 

 

V Mnichově Hradišti dne 21. 2. 2023   


