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Zápis z praktické konference 

České Budějovice, 19. 11. 2020 

V rámci projektu druhá a současně závěrečná konference byla z důvodu epidemie COVID-19 pořádána 

online formou přes softwarový program Zoom. 

Konference se uskutečnila jako součást mezinárodní konference International Conference on 

Entrepreneurial Competencies in a Changing World (ECCW 2020), která zahrnovala sekci 1 s tématem 

řešeného projektu: Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru, a dále sekci 2 na téma: Podpora 

začínajících podnikatelů a současné trendy posilující konkurenceschopnost podnikatelských subjektů. 

Náplní 1. části konference byla prezentace praktických výstupů z řešení projektu, způsobů, metod a 

postupů zavádění nových poznatků do uživatelské praxe a současně výměna názorů a připomínek k 

prezentovaným výsledkům z řešení a způsobům jejich implementace.  Byly předneseny příspěvky týkající se 

tématu stabilizace a rozvoje MSP ve venkovském prostoru a podpory konkurenceschopnosti 

podnikatelských subjektů. Za každý řešený problémový okruh proběhla diskuze mezi garanty okruhů, 

partnery projektu, podnikatelskými subjekty a dalšími účastníky konference.  

Konferenci moderoval prof. Ing. Jan Váchal, CSc. a zúčastnili se garanti problémových okruhů, projektoví 

partneři, aplikační garanti a zástupci z podnikatelské praxe. 

Za jednotlivé problémové okruhy prezentovali: 

• prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. – Ekonomicko-finanční řízení a správa, regulace finančních 

toků; 

• doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D. – Strategické řízení a rozhodování; 

• Ing. Iveta Kmecová, Ph.D. – Legislativně-právní základna, administrativa; 

• PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc. – Specifika a klíčové požadavky personálního řízení 

MSP; 

• Ing. Petra Pártlová, Ph.D., Bc. et Bc. Tomáš Novák – Venkovské prostředí – základna pro MSP v ČR; 

• Ing. Radka Vaníčková, Ph.D.– Interní a externí inovační aktivity, inovační management a controlling. 

 

Konference byla nahrávána v aplikaci Zoom. 

 

Přílohy: 

• Pozvánka 

• Přehled účastníků za 1. sekci konference 

• Fotografie z online přenosu 

 

Vypracovala Bc. Lucie Švehlová 


