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Zápis z praktického workshopu „Malé a střední podniky – současnost a vize“ 

České Budějovice, 10. 9. 2020 

V pořadí druhý workshop byl zahájen prof. Ing. Janem Váchalem, CSc., který představil rektora VŠTE  
prof. Ing. Marka Vochozku, MBA, Ph.D. a PaedDr. Mgr. Zdeňka Cahu, Ph.D., MBA, MSc, následně se 
představili ostatní účastníci praktického workshopu. Za Asociaci malých a středních podniků pronesla 
online formou komentář k aktuální situaci COVID-19 vs. malé a střední podniky a živnostníci ředitelka Eva 
Svobodová, MBA. 

Garanti problémových okruhů shrnuli dosavadní výstupy za dané oblasti a ve svých prezentacích se zaměřili 
na svůj aktuálně poslední výstup – praktický manuál. Byly popsány metody výzkumu, výsledky řešení a 
následné využití manuálů v praxi. Za jednotlivé problémové okruhy hovořili: 

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

 Ing. Iveta Kmecová, Ph.D., Mgr. Stanislav Bílek – Legislativně-právní základna, administrativa; 
 Ing. Petra Pártlová, Ph.D., Bc. Tomáš Novák – Analýza, vyhodnocení a vize rozvoje vnějšího okolí – 

venkovské prostředí – základna pro MSP v ČR – téma prezentace Stanovení ekonomického 
potenciálu pro MSP ve venkovském prostoru; 

 doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D. – Strategické řízení a rozhodování – téma prezentace Stabilizace  
a rozvoj MSP ve venkovském prostoru; 

 PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc. – Specifika a klíčové požadavky personálního řízení 
MSP a start-upů, vzdělávání a rozvoj manažerů MSP, personálně-poradenské služby pro MSP a 
start-upy; 

 Ing. Radka Vaníčková, Ph.D. – Interní a externí inovační aktivity, inovační management a controlling, 
řízení změn, inovační konkurenční výhoda. 

V průběhu všech vystoupení proběhla diskuze s účastníky workshopu a byly projednány možnosti a další 
návrhy ve využití praktických manuálů pro podnikovou praxi. Manuály za všech šest oblastí byly v průběhu 
workshopu předloženy k nahlédnutí všem zúčastněným. 

Před ukončením akce prof. Ing. Jan Váchal, CSc. shrnul závěry z workshopu a poděkoval všem přítomným 
za podnětnou diskuzi. 

 

Z akce byly pořízeny fotografie, a dále zvukový a obrazový záznam. 
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Vypracovala Bc. Švehlová 


