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JUNIOR ACHIEVEMENT, o.p.s., tel.: 221 088 940, fax: 221 088 946, email: jacr@jacr.cz 

Finále sout ěže „Nejlepší BIA tým“ 

Junior Achievement ve spolupráci se společností Citibank a Citi Foundation uspořádaly 
finále již tradiční soutěže „Nejlepší BIA tým“. Citi Foundation výukový předmět Banky 
v akci podporuje již od roku 2004. Za dobu vzájemné spolupráce se Citi velkou měrou 
zasloužila o současnou formu soutěže, která má podobu interaktivní počítačové hry, 
prostřednictvím které studenti simulují prostředí reálné banky.  

Letošního základního korespondenčního kola se zúčastnilo 28 studentských týmů ze 
středních škol České republiky. Do finálového kola postoupilo 8 studentských dvojic, které 
6. května 2010 bojovaly o vítězné příčky. 

Soutěžící přímo na místě činili rozhodnutí o výši krátkodobých a dlouhodobých úvěrů a 
vkladů, vynaložených prostředků na marketing, výzkum a vývoj. Nejlépe si s konkurencí 
poradily tyto týmy: 
1. místo: tým DUTO – Tomáš Hujer a Diana Vítešníková – SOŠ a SOU Pardubice 
2. místo: tým SOFT-POWER – Jan Paprstka a Petra Hejtmánková – VOŠ a SPŠE Plzeň 
3. místo: tým KARCE – Kateřina Licková a Kristýna Svatoňová – SOŠ a SOU Pardubice 

Věcné ceny předal vítězům pan Parag Dhingra, Cards Product & Business Development 
Head, Citibank, a Josef Müller, výkonný ředitel Junior Achievement. 

Program soutěže byl obohacen o přednášku a dílnu na téma „Exkurze do bankovnictví“, 
jež vedli Ing. Lamešová a Ing. Švára, kteří mají z bankovního sektoru dlouholeté 
zkušenosti.  
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Naši studenti budou sout ěžit se sv ětem 

Ve středu 28. 4. 2010 se ve Zlíně konala unikátní celodenní soutěž 
Creativity & Innovation Challenge, do které se zapojilo 105 studentů 
středních odborných škol  z celé České republiky. Soutěž připravila 
Junior Achievement ve spolupráci s hlavními partnery akce – 
Plastikářským klastrem, Sdružením pro rozvoj Zlínského kraje, 
Fakultou managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a společností 
EGP Invest. Tématem soutěže bylo zpracovat projekt oslovení a 
získání žáků ZŠ pro studium na odborných technických SŠ se 
zaměřením na zpracování plastů. 

Studenti zpracovávali celý den zadané téma a měli možnost své 
nápady konzultovat s odborníky z praxe. Další oporou jim byli starší 
kolegové z vysoké školy, kteří působili v roli konzultantů. Soutěž 
vyvrcholila prezentacemi všech 22 týmů v aule Fakulty 
managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Po prezentacích vybrala 
odborná porota  složená z  významných osobností a odborníků 
Zlínského kraje 3 nejlepší týmy, které získaly hodnotné ceny od 
spolupracujících firem. Na 1. místě se umístili tito studenti: Markéta 
Alanová ze SŠ hotelové a služeb v Kroměříži, Adéla Benešovská ze 
SOU a SOŠ, SČMSD ze Znojma, Kristýna Čecháková z OA 
v Přerově, Lukáš Gottvald ze SPŠ ve Zlíně a Libor Stuchlík ze SOŠ 
v Luhačovicích.  

Ze studentů, kteří byli členy vítězných týmů, bylo vybráno 5 
zástupců s výbornou znalostí angličtiny, kteří budou reprezentovat 
Českou republiku na mezinárodním evropském finále soutěže Social 
Innovation Camp 2010, které proběhne 25. – 27. 5. 2010 v Bruselu. 
 

Finále sout ěže „Nejlepší TITAN tým“ 

Po napínavém průběhu základního kola soutěže, mělo konečně 
8 nejlepších týmů možnost změřit své síly ve finálovém kole 
soutěže. Finále se uskutečnilo 4. května 2010 v Praze, v sídle 
společnosti HP, která byla hlavním partnerem soutěže. 

Do základního kola soutěže se přihlásilo celkem 37 týmů, které 
byly rozděleny do osmi soutěžních skupin. Z každé skupiny tedy 
do finále postoupil vítězný tým. 

Řídicí a ekonomické simulačním cvičení JA TITAN ukazuje 
studentům problematiku rozhodování ve firmě a pomáhá jim 
pochopit základní tržní principy. Studenti představují jednotlivé  
firmy, které existují na stejném trhu, prodávají stejný výrobek a 
navzájem si konkurují. 

Na prvních třech příčkách se umístily následující týmy: 
1. místo tým CooPee – Jiří Kocáb a Lukáš Pivoňka z VOŠ a 
SPŠE Plzeň 
2. místo tým DIDE  – Petr Waldek a Tomáš Hujer z SOŠ a SOU 
Pardubice 
3. místo tým UPMA  – Alexandra Bláhová a Markéta Říhová 
z Gymnázia Milevsko 

Studenti si odnesli hodnotné ceny, které do soutěže věnovala 
společnost HP, a to: HP Compaq LCD monitory, externí 
hardisky HP o kapacitě 500 GB a multifunkční tiskárny HP. 
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Kalendá ř aktivit Junior Achievement v roce 2010 

Termín Akce Místo 
 
ČERVEN 

9.6. Finále soutěže „Nejlepší Stud.spol.JA“ Praha 
16.6. JA Award Ceremony Praha 
16.6. Zasedání správní rady JACR Praha 
  
ČERVENEC 

20.–23.7. JA-YE Europe Company of the Year Competition Itálie – Sardinie 
 
SRPEN 

24.-25.8. Školení pro nové vyučující JA Ostrava 
26.–27.8. Školení pro nové vyučující JA Praha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V případě potřeby si Junior Achievement, ČR vyhrazuje právo na změny v kalendáři plánovaných aktivit. 
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Finále sout ěže „Manažerem nane čisto“ 

Rok od roku stoupá zájem českých vysokoškoláků o soutěž 
Manažerem nanečisto. 

Letošního 3. ročníku soutěže, pořádané Junior Achievement 
ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati ve Zlíně, se zúčastnilo 
225 studentských dvojic z 25 tuzemských univerzit. 
V obrovské konkurenci bylo cílem všech uspět v základním i 
semifinálovém kole a probojovat se do pražského finále, kde 
v sídle společnosti Hewlett Packard dne 4. května 2010 osm 
nejlepším manažerských týmů soupeřilo o hodnotné ceny 
partnera soutěže, společnosti HP. 

Řídicí a ekonomické simulačním cvičení JA TITAN ukazuje 
studentům problematiku rozhodování ve firmě a pomáhá jim 
pochopit základní tržní principy. Studenti představují jednotlivé  
firmy, které existují na stejném trhu, prodávají stejný výrobek a 
navzájem si konkurují. 

Ve finálovém kole se musely týmy vyrovnat s uvedením 
nového výrobku na trh, ale také s velkými výkyvy poptávky 
v důsledku sezónnosti hospodářského cyklu smyšleného 
výrobku. S těmito nelehkými podmínkami se nejlépe vyrovnaly 
a svou firmu přivedly na stupně vítězů tito studenti ekonomiky: 
1. místo:  Martina Palonciová a Stanislav Rejchrt – Vysoká 
škola báňská-Technická univerzita Ostrava 
2. místo:  Martin Kabát a Stanislav Pouska – Západočeská 
univerzita v Plzni 
3. místo:  Klára Trávníková a Jan Rojíček – Vysoká škola 
báňská – Technická univerzita Ostrava 

Studenti si do Ostravy a do Plzně odvezli mini notebooky HP, 
externí hardisky HP o kapacitě 500 GB a HP Compaq LCD 
monitory. Věříme, že tyto krásné ceny využijí při svém dalším 
studiu či manažerské praxi. 
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