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Pozvánka na 4. ročník  odborné konference 

 
KONKURENCE – teoretické a praktické 

aspekty 
 

s úst ředním tématem 

 
"Role nehmotných faktor ů ve vytvo ření 

konkuren ční výhody organizací." 
 

Konference se koná ve dnech 26. a 27. dubna 2012 
 
 
 Cíl konference    
 
Cílem konference je v komunit ě odborník ů z praxe a akademických pracovník ů 
diskutovat nehmotné faktory, které mají dominantní vliv na utvá ření konkuren ční 
výhody podniku tím potažmo na dosahování dlouhodob ě nadpr ůměrné výkonnosti.  
 
 Hlavní témata konference   
 
• Výsledky výzkumů, které hledají zdroje konkurenční výhody.  
• Postupy, kterými lze zvyšovat konkurenční výhodu organizací. 
• Výhody a nevýhody měřítek výkonnosti podniků, jež je odrazem úspěšně nalezené 

konkurenční výhody. 
• Vzdělávání současných zaměstnanců organizací. 
• Vzdělávání potenciálních zaměstnanců, zejména studentů prezenčních forem 

vysokých škol.  
• Nároky na provázanost všech znalostí a dovedností nabývaných studenty 

ekonomických studijních oborů. 
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 Výbor konference   
 
• prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., Masarykova univerzita 
• prof. Ing. Bohumil Král, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze 
• doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc., Mendelova univerzita v Brně 
• Ing. Ladislav Šiška, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava 
• Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA, Vysoká škola polytechnická Jihlava 
 
 Předběžný program konference   
 
Čtvrtek 26. 4. 2012 
09:30 - 10:00 Registrace účastníků  
10:00 - 12:00 Plenární zasedání I 
12:00 - 13:00 Oběd  
13:00 - 15:00 Jednání v sekcích  
15:00 - 15:30 Přestávka  
15:30 - 17:00 Pokračování jednání v sekcích  
17:30 – 21:30 Společenský večer (zasedací místnost VŠPJ) 
 

Pátek 27. 4. 2012 
9:30 - 12:00 Plenární zasedání II  
12:00 - 13:00 Oběd  
 
 
 Pokyny pro autory    
 
Z jednání konference bude vydán sborník v elektronické podob ě s ISBN, jenž bude 
účastník ům předán p ři registraci na jednání konference. Příspěvky do sborníku 
formátujte dle šablony, kterou nejdete na: https://most.vspj.cz/aktivity/detail/id/42 
 
 Konferen ční poplatek    
 
Účast na konferenci je bezplatná .  
Konference je financována z projektu Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť, 
reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0115, OP VK, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě. 
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 Důležité termíny   
 
• do 31. b řezna 2012 - závazná p řihláška, kterou najdete na 

https://most.vspj.cz/aktivity/detail/id/42  
• do 31. března 2012 - zaslání příspěvku paní Jitce Kalabusové na email: 

kalabuso@vspj.cz 
 

  
 Místo konání    
 
aula Vysoké školy polytechnické Jihlava 
Tolstého 16, 586 00 Jihlava  
+420 567 141 219 
lojdal@vspj.cz 

 
 Doprava    
 

• z autobusového nádraží pěšky cca 300 m do kopce  
• z vlakového nádraží ČD trolejbusem B1 na zastávku Kino Sokol, budova VŠPJ od 

zastávky cca 50m ve směru jízdy trolejbusu (doba jízdy 9 minut, zastávky: Hl. 
nádraží ČD- Na Vyhlídce - Jiřího z Poděbrad - Pod Ján. kopečkem - U Modety - U 
Tesly - Dům kultury - Kino Sokol)   

• mapa: 
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Odkaz na hotely, penziony, ubytovny    
 
http://tic.jihlava.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=100399&id_u=1022&p1=1036 
 


