Ing. et Ing.
Adam Liška
BeKaert petrOviCe

adama lišku vystihuje výrazná vlastnost: přistupuje ke všem kolegům velmi
přátelsky, s obrovským respektem
a úctou k jejich zkušenostem a názorům. Dokáže ocenit nasazení a sám je
příkladem neutuchající vůle a pozitivního přístupu, kterým energetizuje a motivuje své okolí. přestože stojí za řadou
úspěšných projektů, je z něj cítit stále
velká pokora, ochota naslouchat a neustále se vzdělávat. Dobrou náladou
je nakažlivý a dokáže získat u kolegů
důvěru, respekt a chuť spolupracovat
a nastavovat si ambiciózní cíle. Svou
excelenci staví nejen na znalostech
a odbornosti, ale stejně tak do všeho
dává srdce, radost a nadšení.

JUDr. Ing.
Miloslav
Ludvík, MBA
FaKUltní neMOCniCe
v MOtOle

nemocnici přebíral v době, kdy se potýkala s platební neschopností. Díky svým
zkušenostem v manažerských pozicích
a správným výběrem členů svého týmu
se mu podařilo zvrátit nepříznivý stav
hospodaření. Již v roce 2000 nastartoval nemocnici směrem k výkonovému
systému, k vysoké produkci bodů za
poskytnutou zdravotní péči. i obrat
směrem k paušální platbě za hospitalizaci od roku 2005 se pod jeho vedením
podařilo úspěšně zvládnout. pustil se
do komplexní rekonstrukce budovy pro
dětské pacienty, která byla v havarijním
stavu. výsledkem je od loňska moderní
pracovní prostředí odpovídající úrovni
21. století.

prof. Ing.
Vladimír
Mařík, DrSc.,
dr. h. c.
CiirC ČvUt

Je průkopníkem umělé inteligence
a kybernetiky v Čr. používá moderní
metody organizace a řízení. Stal se zakladatelem a prvním ředitelem Českého
institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČvUt (CiirC) jako unikátního
centra výzkumu. Díky jeho úsilí získal
CiirC novou budovu, ale zejména kvalitní výzkumné obsazení. CiirC spojuje
špičkový výzkum s potřebami českého
průmyslu. Ukázal, že i v podmínkách
českého školství lze vybudovat v krátké
době centrum mezinárodní reputace. Opírá se o důvěru ve schopnosti
spolupracovníků, podporu sebemotivace výzkumníků i odvážné investice do
lidského potenciálu.
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FaCeBOOK inC.

OvUS – pODniK
ŽivOČiŠnÉ vÝrOBY

aGrOFert

tomáš Mikolov spojil dvě zdánlivě
oddělené oblasti – jazyk a matematiku.
této problematice se věnoval už během
vysokoškolských studií na vUt v Brně.
Jeho talent zaujal řadu globálních
hráčů na poli technologií. působil
ve společnosti Microsoft. Skutečný
kariérní přelom přišel však až v internetovém gigantu Google. Zde pracoval
na podstatném vylepšení překladače
Google translate. S jeho algoritmem
totiž dokázal převést jazyk do vektorové
soustavy. Byla to malá revoluce. nakonec odešel do gigantu Facebook, kde
je součástí nejužšího vědeckého týmu
v Silicon valley. rád by také ukázal
českou vědeckou komunitu manažerskému světu.

Je špičkovým manažerem, který vyniká
schopností řídit tým a firmu efektivně
na základě vstřícných mezilidských
vztahů namísto zavádění nicneříkající administrativy. Sází na působení
zdravého selského rozumu, což dokáže
umocnit osobitým humorem. průběžně
se vzdělává v oboru chov slepic, genetika a výroba vajec, studuje světové
trendy a nové poznatky zavádí do praxe
na dvou farmách u Slaného. Z původně
bankovního specialisty se stal vyhledávaným odborníkem-inovátorem v potravinářství. Český trh obohatila firma
Ovus ojedinělým produktem s názvem
a ochrannou známkou indiánská vejce,
jež mají mimořádné nutriční vlastnosti.

v koncernu agrofert čítajícím více
než 200 společností je odpovědný za
zemědělství, lesnictví, technologické
firmy a centrálu agrofert, a. s. pozici
výkonného ředitele zaujímá od roku
2011, místopředsedou představenstva
je od roku 2014. K jeho manažerským
zásluhám patří řízení celé zemědělské
divize, do které patří přes 50 společností koncernu. v roce 2009 vedl akvizici
a integraci zemědělsko-potravinářské
firmy agropol Group. později přešly do
jeho gesce i lesnické firmy. Zasloužil se
o zefektivnění systémů řízení s důrazem na controlling, finanční služby,
it a Hr procesy. Zakládá si na vztazích
mezi lidmi a efektivní komunikaci
s nadhledem a vtipem.
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