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CENTRUM PODNIKÁNÍ PODPORUJE DOBRÉ NÁPADY STUDENTŮ
Plzeň, 21. 10. 2015 – Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni spustila od
letošního akademického roku Centrum podnikání. Jeho cílem je vytvořit prostor pro
podporu podnikavých studentů a jejich dobrých nápadů. Centrum je otevřeno všem
studentům ZČU.
Myšlenka založit Centrum podnikání vznikla díky mezinárodnímu výzkumnému projektu
„V4 Scientific Centers for the Enhancement of Financial Literacy and Entrepreneurship
Education“. Fakulta ekonomická ZČU se dlouhodobě věnuje problematice podnikání
a výstupy z tohoto projektu jen potvrdily potřebu a trend podporovat mladé lidi v jejich
podnikatelských tendencích.
„Jedna ze základních otázek, kterou se zabývá celý odborný svět, zní: Musí se člověk
podnikatelem narodit, nebo se jím stane v průběhu svého života? My věříme tomu, že člověk
se narodí s jistou přirozenou inteligencí, kreativních duchem a energií. Tyto vlastnosti jsou ale
jako prázdný nepopsaný papír, který je nutné vyplnit dalšími zkušenostmi a znalostmi
získanými v průběhu života. Naším cílem je proto inspirovat mladé lidi k aktivnímu
podnikatelskému přístupu k životu tak, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit,“ uvádí
vedoucí Centra podnikání Petra Taušl Procházková.
„Uvědomujeme si, že především počátky nejsou jednoduché. Ne každý nápad lze
transformovat do podnikatelského nápadu a ne s každým lze prorazit. Štěstí přeje
připraveným, a proto by podnikatel měl disponovat správnou kombinací měkkých i tvrdých
dovedností. V Centru podnikání se snažíme tyto dovednosti rozvíjet,“ dodává Petra Taušl
Procházková.
Centrum poskytuje studentům informační servis a poradenství v oblasti podnikání,
připravuje tematické semináře a soutěže, pomáhá jim při navazování kontaktů a propojování
rozličných subjektů od neziskových organizací přes veřejnou i soukromou sféru až po aktivní
jedince z oblasti businessu. Věnuje se výzkumné činnosti v oblasti podnikání a zaměřuje se
rovněž na podporu společensky prospěšného podnikání.
Mezi první akce, na kterých se spolu s partnery Centrum podnikání podílí, patří například
pátý ročník interaktivního workshopu pro studenty s názvem Zimní škola, Plzeňský business
kotel – start-up edition nebo mezinárodní projekt s tuzemskými a dánskými partnery na
téma podnikání na zahraničním trhu. Podrobné informace jsou k dispozici na
http://www.fek.zcu.cz/cp.
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