
Prestižní soutěž
manažerských osobností

MANAŽER ROKU



GALAVEČER
Slavnostní vyhlášení 25. ročníku soutěže MANAŽER ROKU proběhlo 19. dubna 2018 
ve Španělském sále Pražského hradu. 

REAKCE MANAŽERŮ ČTVRTSTOLETÍ:
„Chtěl bych Vám moc poděkovat za výborné zorganizovaní slavnostního večera Manažera roku. Velmi jsem si to 
užil a budu na to rád vzpomínat.“ 
Aleš Gothard, Metrostav, Manažer čtvrtstoletí ve zvláštní kategorii Mladý manažerský talent 

„Chci vám poděkovat za úžasný večer, který jste nám na Hradě připravili. Myslím, že všichni přítomní
 si večera užívali plnými doušky a někteří z nás až do samého konce .-) Bylo to opravdu skvělé.“
Jaroslava Valová, SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ, Manažerka čtvrtstoletí TOP 10



O SOUTĚŽI
Soutěž MANAŽER ROKU se od roku 1993 tradičně vyhlašuje třetí čtvrtek v dubnu na Žofíně, 25. ročník uzavřel 
ve Španělském sále Pražského hradu čtvrtstoletí hledání manažersky i osobnostně výjimečných osobností. 
Jedinečnost soutěže spočívá ve vícestupňovém hodnocení manažerů a oceňování manažerů napříč odvětvími, 
profesemi a regiony, a to jak v rámci soukromé, tak i veřejné a neziskové sféry. 

Cíle soutěže
 Vyhledávání a oceňování největších manažerských osobností a jejich úspěchů
 Prezentace moderních metod fi remního řízení, jejich vývoje a trendů
 Osvěta manažerské práce směrem k veřejnosti – zlepšení image manažera
 Podpora sdílení zkušeností napříč obory a regiony
 Podpora manažerů jako výrazných činitelů a infl uencerů společenského dění a vývoje

Celkový počet nominací: 3 048
Počet fi nalistů: 1 487
Celkem 1 198 osobností, 1 038 mužů a 160 žen
59 nositelů titulu Manažer/ka roku
Více jak 300 významných hostů na slavnostním galavečeru



VÝRAZNĚ JSME PROPAGOVALI
slavnostní vyhlášení Manažerů čtvrstoletí a manažerské osobnosti

VIDĚLO NÁS A ČETLO O NÁS: 3 200 000 lidí

Média se zajímala o manažerské osobnosti



NEZASTUPITELNOU ROLI v propagaci soutěže 
sehrávají mediální partneři a podporovatelé
 Česká televize
 ČTK
 Deník
 Hospodářské noviny
 Moderní řízení
 Prosperita a iprosperita.cz
 Statutární zástupce fi rmy
 Czech & Slovak Leaders Magazine
 Profi t
 Výrobní družstevnictví
 ČIA News
 Tschech.News

PARTNER 26. ROČNÍKU MR: 
vydavatelství Economia 

Dlouhodobí mediální partneři obdrželi 
od České manažerské asociace ocenění



ČESKÁ TELEVIZE VYSÍLALA 
z galavečera přímé vstupy

 info na ceskatelevize.cz: 
www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/2455324-mezi-ceske-
manazery-ctvrtstoleti-patri-frolik-cienciala-ci-valova

JSME VIDĚT na sociálních sítích a webech

PREZIDENT ČMA PAVEL KAFKA 
v ranním vysílání ČT Studio 6

 informace o soutěži a manažerských osobnostech byly 
viditelné na sociálních sítích, zejména facebooku, a na 
webech www.manazerroku.cz a www.cma.cz

 počty návštěvníků se kontinuálně zvyšují






