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Editorial 

Vážení čtenáři,

 

je před vámi nové vydání časopisu Výjimečné ženy, 

v němž se představí podnikatelky, které podstoupily 

ve svém životě mnohá rizika, zkoušky i daleké cesty. 

To vše proto, aby se mohly svobodně věnovat svým profesím. 

Dokázaly to a dnes vytvářejí ve svých oborech vysoké 

hodnoty – jak v českých regionech tak ve světě.

Navštívila jsem Karlovarsko a Jižní Moravu a objevila 

zde příjemné ženské podnikatelské klima, nadšení, nápady 

i chuť si navzájem pomáhat. Znovu jsem se přesvědčila, 

že ženy dokáží mnoho, když opravdu chtějí. Převzít vedení fi rmy 

do svých rukou, podporovat při tom své okolí, dbát o sebe, rodinu 

a zároveň vyrábět zboží, které konkuruje světovým značkám.

Dokáží to s úsměvem, kdekoli na světě, v kterémkoli věku...

Seznamte se s těmi, které dokonale hájí dobrou pověst 

českých žen u nás i na druhém konci světa, s těmi ženami, 

které by mohly užívat klidného stáří, ale raději pracují.

S ženami, jejichž příběhy na následujících stránkách jsou odvážné 

i riskantní, zároveň však obdivuhodné, inspirativní a smysluplné.

Stanislava Šveňková, vydavatelka

Nové školicí středisko v Hradci Králové

Exkluzivní školicí prostory

Reprezentativní konferenční sál

Vzdělávejte se s námi

Pronajměte si prostory pro Vaše podnikatelské aktivity

www.centrumandragogiky.cz 
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Soutěž Ocenění 
Českých Podnikatelek

„Letošní rok byl pro mě osobně velmi 

inspirativní a myslím i zlomový. Díky 

tomu, že jsme pro rozvoj našeho 

projektu začali intenzivně využívat 

moderní technologie, zvládli jsme 

zkoordinovat a oslovit rekordní po-

čet podnikatelek v Česku. Vždyť letos 

jsme zaznamenali 40% nárůst oproti 

předchozím ročníkům!  Chtěla bych, 

aby české ženy podnikatelky vnímaly 

projekt Ocenění Českých Podnikate-

lek nejenom jako prostředek ke zvi-

ditelnění činnosti své fi rmy, ale jako 

širší prostor pro vzájemnou inspiraci, 

podporu, komunikaci a současně také 

jako prostor, kde je možné učit se no-

vým věcem,“ hodnotí 7. ročník zakla-

datelka projektu, Helena Kohoutová. 

„Za poslední nejméně čtyři roky se po-

dle statistik společnosti CRIF – Czech 

Credit Bureau neustále zvyšuje počet 

podnikatelek v České republice a zá-

roveň ženy, jako majitelky obchodních 

Soutěž Ocenění Českých Podnikatelek

6. listopadu 2014 – Agentura Helas s.r.o. představila 

nejúspěšnější české podnikatelky, 100% majitelky společností, 

které uspěly v 7. ročníku soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK. 

Soutěž byla založena v roce 2008. Jejím cílem hlavním je podpora českých žen, podnikatelek.
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Taťána Nepustilová
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Marie Stránská
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1. AC-T servis, spol. s r.o.

Jana Erbová

2. LUBRICANT s.r.o.                             
Zdena Heyn Edlová

3. Levné potraviny s.r.o.
Hana Havriljaková

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY 
– pod patronací Microsoft

Centrum andragogiky, s.r.o.
Marie Jírů

CENA VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA 
– pod patronací ČSOB

ASPIUS spol. s r.o.
Ilona Klímová

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ 
– pod patronací Allianz

AGD PRINT s.r.o.
Taťána Džavíková

Agentura Helas
www.helas.org
www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

společností, vykazují lepší průměrný 

raiting při porovnání s aktivními ob-

chodními společnostmi na celém trhu.  

Vliv žen jako majitelek obchodních spo-

lečností na podnikatelské prostředí se 

tak neustále zvyšuje. V souladu s tímto 

trendem je rovněž skutečnost, že naše 

společnost letos hodnotila v této soutěži 

rekordní počet přihlášených podnika-

telek. Všechny uvedené trendy jsou z 

našeho pohledu velmi pozitivní,“ shr-

nuje letošní ročník člen představen-

stva společnosti, Pavel Finger. 

Z analýzy auditora NSG Morison vy-

plývá mimo jiné i to, že z celkového 

počtu obchodních společností ženy 

tvoří stále zatím jen 14%. V necelé 

pětině všech firem je vedení smíšené. 

Ženy ovládají spíše malé mladší firmy, 

muži střední podniky, avšak u vět-

ších společností je poměr vyrovnaný. 

Podnikatelky mají nejvíce všeobecně 

ekonomické vzdělání, cca 54%, 20% 

má vzdělání technického směru. 40% 

podnikatelek se zabývá podnikáním 

technického charakteru či v oboru, kde 

se předpokládá spíše mužské zapojení.

Pozitivní zprávou je, že stále více ma-

lých a středně velkých firem zvládlo 

zvrátit negativní vývoj a opět nabírají 

dech (80 % podnikatelek očekává pro 

rok 2015 vyšší obraty). Podnikatelky 

začínají rozšiřovat své podnikatelské 

aktivity, i když pro většinu z nich má 

největší prioritu udržet si stávající zá-

kazníky (91%.) Nově se podnikatelky 

začínají zajímat o zahraniční trhy 

(až 40% oslovených žen má ambici 

expandovat na zahraniční trhy do 

2 let), což pro budoucnost ukazuje 

na udržitelnější zvrácení nedávného 

negativního trendu. Největší obavy 

mají podnikatelky z nemožnosti na-

lézt kvalitní zaměstnance či určité 

profese na pracovním trhu.

Petr Šíma, zakládající partner po-

radenské firmy NSG Morison nad 

rámec analýzy konstatuje: „Mnohé 

ženy si stále více uvědomují, že po 

letech podnikání je dobré se na jejich 

fi rmu podívat jiným pohledem než 

zevnitř fi rmy. 

Daleko více než muži si připouští, že 

nemohou být nejlepší ve všech proce-

sech uvnitř fi rmy, proto daleko více 

využívají externí zdroje a proaktivně 

vyhledávají nástroje jako je například 

audit, který jim ověří správnost všech 

kroků. Ženy si stále více uvědomují, 

že jejich fi rma, stejně jako sám život, 

může přinést mnohé nepředvídatelné 

situace, a proto mají větší snahu při-

pravit svojí fi rmu na více budoucích 

scénářů, a to i v otázce nástupnictví.  

Přestože to může znít jako klišé, moc 

bych si přál, aby všechny letošní fi na-

listky byly příkladem pro naše děti. 

Není důležité v této soutěži získat 

cenu, ale nebát se ukázat právě tyto 

příklady.“

Agentura Helas je spoluzakladatelem 

prestižní soutěže OCENĚNÍ ČES-

KÝCH PODNIKATELEK – OCP 

a zakladatelem projektů, kterými 

jsou dámský klub COSMOPOLI-

TAN EXECUTIVE HELAS LADIES 

CLUB a společenský klub HELAS 

NEW ENCOUNTERS CLUB. Dále 

je organizátorem soutěže Exportní 

cena DHL UNICREDIT a ekonomic-

kého žebříčku Štiky českého byznysu. 

Je výhradním provozovatelem his-

torických sálů v prostorách Kláštera 

minoritů sv. Jakuba v centru Prahy. 

Sedmnáct let je agentura specialis-

tou v oboru „event management“, 

pořádá společenské, odborné, kul-

turní a sportovní akce. 
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PhDr. Marie Jírů
Centrum andragogiky, s.r.o., Hradec Králové

Ocenění
Ocenění českých podnikatelek 
– cena za výjimečný růst fi rmy 

– pod patronací Microsoft 

Centrum andragogiky je vzdělávací 

a poradenská společnost poskytující 

služby v oblasti vzdělávání, poraden-

ství a rozvoje dospělých. Firma se 

orientuje v rámci vzdělávání na vývoj 

inovativních řešení a prosazování 

etických norem. Za komplexní, 

jednoduché a spolehlivé služby, získala 

řadu ocenění jak fi rma, tak i sama 

majitelka.

Marie Jírů je vdaná a má dvě dcery, 

23 let a 2 roky. Podniká již téměř 20 

let. K podnikání jí přivedla tehdy 

špatná ekonomická situace. Největší 

podnikatelské milníky byly rok 2006, 

kdy založila vzdělávací společnost 

Centrum andragogiky, rok 2009, 

kdy založila neziskovou organizaci 

Šance na vzdělání a rok 2014, kdy 

vybudovala vlastní školicí středisko. 

Je příkladem toho, že lze skloubit 

podnikání s rodinným životem, neboť 

v současné době je jejím koníčkem, 

kromě podnikání, výchova její druhé 

dvouleté dcery.

Paní doktorko, co tvoří v současné 
době Vaše hlavní aktivity
v osobním a pracovním životě, 
na co se nyní chcete nejvíce 
soustředit?
Letošní rok byl pro moje podnikání 

velmi náročný. Dokončili jsme stavbu 

školicího centra v Hradci Králové 

a kromě vlastního zázemí jsme získali 

i vlastní školicí prostory. Od toho se 

odvíjejí i moje další pracovní aktivity. 

Díky vlastnímu školicímu centru se 

nám otevírá možnost orientovat se 

se svými vzdělávacími aktivitami na 

nový segment trhu a tím je široká 

veřejnost. Pro tuto cílovou skupinu 

připravujeme speciální vzdělávací 

program a speciální komunikační 

kampaň. Stále ale zůstáváme i u fi-

remního vzdělávání, které poskytu-

jeme v komplexní šíři. 

V současné době se hodně věnu-

jeme odborným kurzům. Naše od-

borné vzdělávání vychází z praxe. 

Spolupracujeme s univerzitami z celé 

České republiky, s předními mana-

žery velkých firem, s různými profes-

ními sdruženími, veřejnou správou 

a ministerstvy. To je jen malý nástin 

mých pracovních aktivit. Podnikání 

mi zabírá téměř všechen volný čas. 

Proto si uvědomuji, jak důležité je 

relaxovat a sbírat novou energii. Jsou 

tady Vánoce, konec roku a to je ten 

nejlepší čas vypnout a věnovat se ro-

dině. Bude to znít jako klišé, ale už 

se těším, jak budu odpočívat a užívat 

si všedních maličkostí. Dívat se na 

rozzářené oči mojí malé dcerky pod 

vánočním stromečkem, povídat si 

v klidu se svojí starší dcerou, vyrazit 

si s manželem na dlouhou procházku 

– to jsou právě ty věci, které mě nabí-

její a dávají mému životu smysl. 

Proč byste měla klienta pozvat 
právě do Vaší fi rmy – v čem tkví 
její hodnota, kvalita, 
co může u Vás očekávat? 
Nabízelo by se říci: „Přijeďte, máme 

krásné a reprezentativní školicí pro-

story se skvělým multimediálním 

vybavením, přivítá Vás usměvavý 

personál, setkáte se s profesionálním 

přístupem.“, ale to ne. To nejsou ty 

hlavní důvody, pro které by nás měli 

klienti navštěvovat. My klientovi na-

bízíme mnohem více. 

Každý klient na spolupráci s námi 

jistě ocení komplexní služby od pr-

votní nabídky až po precizní praktic-

kou realizaci seminářů. To, čím se li-

šíme od většiny ostatních vzdělávacích 

subjektů, je především komplexnost 

vzdělávání podepřená individuálním 

přístupem ke klientovi, vytvářením 

řešení na míru a vyhledáváním no-

vých témat, forem a nástrojů zvyšu-

jících efektivitu námi poskytovaných 

služeb. Snažíme se o co nejpřesnější 

identifikaci vzdělávacích potřeb kli-

enta, diagnostiku a exaktní měření 

výsledků vzdělávání. Velice dobře 

jsme od svých klientů hodnoceni 

i pro náš metodický přístup, nazvaný 

GLOBAL SKILS®, který se vyznačuje 

harmonickým propojením výuky 

tvrdých a měkkých dovedností, (tzn. 

celostní pohled na firmu, od školení 

komunikace až po odborná témata) 

a systematickým přístupem doplně-

ným o holistický management.

Naší snahou není nabídnout kla-

sické vzdělávání, ale každý klient od 

nás dostane nějakou přidanou hod-

notu – něco navíc.

Gratulujeme k ocenění 
v soutěži OCP – v čem spatřujete 
stálé ocenění Vaší fi rmy 
ze strany ostatních?
Centrum andragogiky je velmi dy-

namická a zároveň flexibilní firma. 

Inovace a kreativita jsou součástí naší 

firemní kultury. Ve vzdělávání, více 

než kde jinde platí, že to co děláme 

dnes, je už zastaralé. 

Proto musíme neustále vymýšlet 

nové metody a způsoby vzdělávání, 

inovovat své postupy i produkty. Je-

dině tak můžeme být neustále krok 

před konkurencí. Jsem pyšná na 

to, že svoje vize dokážu realizovat. 

Velmi mě těší, když si ostatní všim-

nou dobré práce a dokážou ji ocenit. 

Přesto si dovoluji tvrdit, že nejvyš-

ším oceněním naší práce je a vždycky 

bude spokojený zákazník. 

www.centrumandragogiky.cz

Soutěž Ocenění Českých Podnikatelek




