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MANAŽER ROKU 2021 

 

Již za necelý měsíc se otevírají pomyslné brány pražského Paláce Žofín, kde se letos 

uskuteční 29. ročník prestižní soutěže Manažer roku. Vyhlašování schopných, inovativních a 

inspirativních manažerů i leaderů se uskuteční v úterý 20. září 2022, a to v rámci Dne 

manažerů. Na slavností den Vás srdečně zve vyhlašovatel soutěže, kterým je Česká 

manažerská asociace.   

 

 
Program Dne manažerů naleznete ZDE.  

 

 

Vstupenky jsou k dispozici na emailu: bozkova@cma.cz 

https://www.cma.cz/akce/slavnostni-vyhlaseni-vysledku-29-rocniku-souteze-manazer-roku/
mailto:bozkova@cma.cz
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STUDIO ČMA 

 

Prezidentský kandidát Tomáš Zima s manažery u 
kulatého stolu 

 

 

  
 

 

Ve středu 20. července 2022 proběhlo čtvrté natáčení do série seriálu Prezidentského speciálu 

Studia ČMA. Tentokrát s bývalým rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou. 

Moderátorem besedy „u kulatého stolu“ se stal Petr Kazík, prezident České manažerské 

asociace, se kterým se ve studiu ČTK sešli zástupci manažerské obce, a to Štefan Medzihorský, 

Dana Gutmann a Radek Barva.  

 

Záznam naleznete ZDE.  

https://www.youtube.com/watch?v=t7BvZusEewU&t=1s
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Čtyři témata pro Jiřího Františka Potužníka, generálního 
komisaře české účasti na EXPO 

 

 
 

 

Jiří František Potužník byl generálním komisařem na světových výstavách Expo v Miláně a v 

Dubaji, má za sebou řadu projektů, jejichž výsledky mohou posunout svět dále dobrým směrem. 

J. F. Potužník je mimo jiné kandidátem na post Manažera roku 2021. J. F. Potužník přijal 

pozvání do Studia ČMA, kde s Vadimem Petrovem, ambasadorem a členem prezídia České 

manažerské asociace, hovořili o čtyřech společenských meznících. 

 

Záznam naleznete ZDE.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qBalBY3ZDgY&t=1s
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Kateřina Kadlecová v rozhovoru nejen o její roli 
manažerky úspěšné české firmy USSPA 

 

 
 

 

Ing. Kateřinu Kadlecovou, ředitelku a CEO české společnosti USSPA a finalistku soutěže 

Manažer roku 2020 v kategorii Manažer malého a středního podniku navštívil štáb Studia 

ČMA. V rozhovoru s viceprezidentem České manažerské asociace Vilémem Vrbou si povídali 

nejen o rodinné firmě, managementu, ale také o účasti v soutěži Manažer roku. 

 

Záznam naleznete ZDE. 

https://www.youtube.com/watch?v=MoIHb9jp8lo&t=1566s
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Mladá generace přebírá otěže: Otomar Sláma v 
rozhovoru nejen o soutěži Manažer roku, ale také o tom, 

kam až ho jeho píle dostala 

 

 
 

 

Během příjemného a přátelsky laděného rozhovoru jsme s Mgr. Otomarem Slámou, MBA, 

MPA z Charles University Innovations Prague a.s hovořili o jeho nominaci v 29. ročníku 

soutěže Manažer roku 2021, o společnosti, kterou vybudoval a jak se díky nepříznivé situaci, 

kterou využili, dostali na špičku. Závěrem povídání jsme narazili na téma spojené se 

vzděláváním a podporou mladých nadaných lidí.  

 

Záznam naleznete ZDE.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5yZsM1OLdGc&t=1127s
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AKCE 

 

Uskutečněná:  

Letní podnikatelský kemp 2022 

 

Plánované:  

HR Chatting – Vzdělávat lidi nebo rozvíjet organizaci? (13. září 2022) 

Den Manažerů (20. září 2022) 

Manažer roku 2021 (20. září 2022) 

MSV Brno 2022 – Kulatý stůl (4. října 2022) 

II. ročník konference o Izraeli (11. října 2022) 

 

Členové České manažerské asociace mají jedinečnou možnost využít školící kurzy v hodnotě 

téměř 250 tisíc korun ZDARMA.  

Více naleznete ZDE. 

 

 

https://www.cma.cz/cma-letni-podnikatelsky-kemp-2022/
https://www.cma.cz/akce/hr-chatting-vzdelavat-lidi-nebo-rozvijet-organizaci/
https://www.cma.cz/akce/slavnostni-vyhlaseni-vysledku-29-rocniku-souteze-manazer-roku/
https://www.cma.cz/akce/den-manazeru-kulaty-stul-na-tema-situace-ceskych-firem-na-podzim-2022/
https://www.cma.cz/akce/msv-brno-2022-digitalni-transformace-v-ceske-republice-a-ve-svete/
https://www.cma.cz/akce/ii-rocnik-konference-o-izraeli/
https://www.cma.cz/projekt-110-opz/

