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Workshop: Týmová 

komunikace, 

vzájemné vztahy a 

růst týmové 

spolupráce (25. 5. 

2022) 

 

Inspirativní setkání nad 

městem Opava, aneb 

Excelence a jedinečná DNA 

opavské radnice (26. 5. 2022) 

 

ČMA s Packetou pro nejen HR 

manažery (26. 5. 2022) 

 

PILOTS FOR 

MANAGERS, aneb 5. 

setkání Elite klubu Praha se 

odehrálo takříkajíc 

v oblacích (6. 6. 2022) 

 

HR CHATTING: Hormonální 

leadership (10. 6. 2022) 

 

Trvalé zvyšování výkonnosti 

(23. 6. 2022) 

 

Zasedání Rady expertů 

ČMA (30. 5. 2022) 

 Česká ekonomika se ocitla 

na potápějícím se Titanicu 

 

Klubová návštěva do 

Jahodového království, 

rodinné firmy Jahodárna 

Vraňany (14. 6. 2022) 

 

Každoroční 

shromáždění delegátů 

(15. 6. 2022) 
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POZVÁNKY NA AKCE 

                    

 

 

 

 

 

STUDIO ČMA 

            

                                                

Letní podnikatelský kemp 2022 

(18. – 24. 7. 2022) 

MSV Brno 2022: Digitální 

transformace v České republice a ve 

světě  

(4. 10. 2022) 

 

Rozhovor o krizovém řízení 

firem s Ing. Jiřím Jemelkou, 

MBA 

 

Host klubu Řeka zdraví: 

Jiří Černota, Bewit 

 

Prezidentský speciál: Armádní 

generál Petr Pavel 

 

https://www.cma.cz/akce/letni-podnikatelsky-kemp-2022/
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MANAŽER ROKU 2021 

 

 

 

 

PROJEKT 110 OPZ – ČMA VZDĚLÁVÁ SVÉ ČLENY 

 

 

Manažer roku 2021 má své nominované, 

aneb: Kdo se letos utká o prestižní 

ocenění? 

 

Ze zákulisí: PaedDr. Petr Paksi, DBA se 

utká o post Manažera roku 2021 

 

ČMA vzdělává členy 

Poskytovatel dotace: MPSV ČR 

 

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST 

Doba trvání: červenec 2019 až červen 2023 

 

Stručný popis: 

Česká manažerská asociace z.s. plánuje proškolit zaměstnance svých 

členských organizací a prohloubit tak jejich dovednosti a znalosti v 

oblastech, které využijí ke své pracovní činnosti. Za tímto účelem byla 

provedena identifikace vzdělávacích potřeb zaměstnanců jednotlivých 

členů. 

 

Klíčové aktivity: 

• Obecné IT 

• Měkké a manažerské dovednosti 

 

https://manazerroku.cz/manazer-roku-2021-zna-sve-finalisty-aneb-kdo-se-letos-utka-o-prestizni-oceneni/
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PREZENTACE – SHRNUTÍ AKTIVIT ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE 

 

 

- Aktivity ČMA v roce 2021 a v první polovině roku 2022 

 

 

 

- Plán aktivit ČMA do konce roku 2022 

 

https://www.cma.cz/wp-content/uploads/2022/06/cma_2021_1_pol_2022.pdf
https://www.cma.cz/wp-content/uploads/2022/06/cma_2021_1_pol_2022.pdf
https://www.cma.cz/wp-content/uploads/2022/06/plan_akci_cma_2_pol_2022.pdf


 

 

 

(Členové České manažerské asociace mají možnost natáčení ve studiu ČTK za zvýhodněnou cenu.  

Pro více informací kontaktujte naše PR oddělení: bozkova@cma.cz) 
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