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Zpráva:
Děvčata ze 3. L jsou druhým nejlepším týmem v České republice!
Venku vychází slunce, je pátek ráno a náš tým MaDiKo v očekávání vstává. Najít správnou fakultu
VUT, kde se odehrávalo finálové kolo manažersko-marketingové soutěže Business Point 2017, bylo
téměř nad naše síly.
Až do poslední chvíle jsme netušily, co bude naším úkolem, dostaly jsme jen časový harmonogram,
jehož hlavními body byly:
a) 7 hodin týmové práce na projektu (v pátek 27. 1.);
b) Prezentace zjištěných poznatků a vyhlášení výsledků (v sobotu 28. 1.).
Po zahájení a představení organizačního týmu nás rozdělili do učeben, odebrali nám veškerá
elektronická zařízení a konečně nám bylo sděleno téma našeho budoucího snažení: Vymyslete
revoluční, originální a zajímavý kus zvýrazňovače (případně jeho kolekci) pro známou českou firmu
Centropen. Do finálového kola se dostalo z 24 týmů z celé ČR jen 10 a všechny lákala první příčka
stejně jako nás, proto byl boj o zlato opravdu strhující. Zpočátku se nám zdálo, že máme času až až,
ale opak byl pravdou. Po sedmi hodinách usilovného vymýšlení, kdy jsme si skutečně sáhly na dno
svých sil, jsme si připadaly jako vymačkané citrónky.
V sobotu by se dala nervozita v sále krájet, ale není divu - přednášet něco spatra, před více než
padesátičlenným publikem a porotou, která může jedinou větou „potopit“ celé páteční snažení,
nebylo vůbec jednoduché. Podkladem pro 15minutové představení produktu, jeho silných a
slabých stránek, reklamní kampaně, marketingových tahů atd. nám bylo pět flip-chartů, které
sloužily podobně jako všem známý slide v PowerPointu, ovšem s tím rozdílem, že jsme si je musely
do posledního puntíku zpracovat samy. Byly zde předneseny práce lepší i horší, porota měla ke
každému týmu několik otázek, kterými je nutila obhájit vypracované projekty.
Společným úsilím se nám podařilo vybojovat druhé místo v soutěži, díky níž jsme si uvědomily, že
jsme skutečně tým. A tým mohou budovat jen lidé, kteří nejsou sólisté. Velké díky patří paní

profesorce Janalíkové, která nám obětovala řadu hodin svého volného času, po celou dobu nás
příjemně motivovala a byla naší velkou oporou.
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