
 Katedra Ekonomické žurnalistiky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava 

 Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské   

 univerzity 

 

Kulatý stůl k dějinám podnikání s názvem 

„Co by tomu řekl Johann Becher“?  
 

V prostorách Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava dne 11. listopadu 2009 

 

Dopolední diskusní fórum 10-12 hod. 

Přestávka na oběd 12-13 hod. 

Odpolední diskusní fórum 13-15 hod. 

 

Okruhy k diskusi: 

- Jak můžeme chápat vymezení pojmu „podnikatel“? 

- Podívejme se blíže na jednotlivé kategorie – podnikatel-vlastník, 

podnikatel-manažer, podnikatel-technik atd. 

- Jak posouvaly změny vlastnických funkcí nový obsah a roli podnikatelů? 

- Byli podnikatelé opravdu „motorem“ hospodářského pokroku? 

- Jak se začala formovat skupina podnikatelstva ve vztahu ke společnosti? 

- Jakou roli postupně získávali podnikatelé v hospodářství a jaká byla jejich 

funkce? 

- Jak se měnila struktura podniků (a v té souvislosti role podnikatelů) v 

průběhu dějin (od malé dílny k velkopodniku)? 

- Jak diferencované byly pozice malého, středního a velkého podniku v 

hospodářské soutěži? 

- Bylo malé a střední podnikání více životaschopné a pružné oproti velkým a 

kapitálově silným podnikům? 

- Jak je možné dnes posuzovat racionalizační proces v jednotlivých etapách 

hospodářského vývoje? 

- Byly inovace v životě podniků a podnikatelů životní nutností? 

- Jakou roli hrály národnostní aspekty v dějinách podnikání? 

- Jaké dopady měla globalizace hospodářství?  

- Od produktu k marketingu – jakou roli měla reklama v průběhu času? 

     x  x  x 

- Jaká byla sociální role podnikatelů ve společnosti? 

- Podnikatelská etika a podnikatelská kultura – byly osobní hodnoty 

podnikatele opravdu určující? 

- Nejprve zisk, pak morálka – a nebo naopak? 

- Jsou tradice a podnikatelská filozofie důležité pro podniky i dnes?  

- Jak důležitá byla pro podnikatele účast na společenském a politickém 

životě? V komunální politice? 

- Jaká byla role žen, ať už partnerek-manželek, podnikatelek z nutnosti či 

podnikatelek v „ženských“ odvětvích? 

    x  x  x 

- Jakou roli mají dějiny podnikání?  

- Jsou i dnes aktuální? Je nutné se ohlížet dozadu či zastávat tezi o 

nedůležitosti hospodářských dějin pro další vývoj do budoucna? 

 

 


