
Soutěž „Rozehraj to jako manažer“ zná vítěze, první dvě příčky obsadili studenti z VŠPJ 

Centrum Informační Společnosti, s.r.o., ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava, 
připravili soutěž pro školy v manažerské simulační hře pod názvem „Rozehraj to jako manažer“.  

Řada vysokých škol používá unikátní manažerskou hru Unisim ve výuce, jedná se inovativní způsob 
výuky ekonomických předmětů. Unisim dává studentům příležitost vyzkoušet si aplikaci teoretických 
znalostí a díky tomu je lépe pochopit. Současně hra rozvíjí strategické myšlení a analytické schopnosti 
studentů. 

Dne 15.11. proběhlo na Vysoké škole polytechnické Jihlava finále soutěže. 13 týmů z deseti vysokých 
škol z celé republiky poměřilo své schopnosti vést firmu. 

První a druhou příčku v soutěži vybojovaly týmy z Vysoké školy polytechnické Jihlava. Na třetím 
místě se umístil tým z ČVUT, který hrál za Masarykův ústav vyšších studií. 

 

Soutěž v simulační hře Unisim - republikové finále DOBOJOVÁNO! 

Ve finále celostátní soutěže v manažerské simulační hře Unisim poměřili své síly studenti deseti škol z 
celé ČR. Ze 42 přihlášených týmů se do finále soutěže, které proběhlo 15.11. na Vysoké škole 
polytechnické Jihlava, probojovalo 13 nejlepších týmů. 

Hlavním cílem celé akce byla podpora kreativity a inovace výuky ekonomických a manažerských 
předmětů v soustavě českého školství. A z hodnocení pedagogů a samotných studentů je zřejmé, že 
tento cíl byl úspěšně naplněn.  

V online simulaci Unisim studenti intenzivně řídili své firmy, analyzovali a segmentovali trh, vytvářeli 
produkty, budovali prodejní kanály, připravovali marketingové kampaně, optimalizovali své firemní 
financování, a to vše za účelem maximalizace rentability firmy měřené ukazatelem "EVA". 

V rámci doprovodného proběhla přednáška Osmana Saliha z O2 na téma Lean Startup. 

V dopoledním semifinále se dvoučlenné týmy rozřadili pro odpolední klání do velkého a malého 
finále. 

Celkovým vítězem se stal tým F&D s.r.o. (Kristýna Frulová a Marek Diviš). Na druhém místě skončila 
firma Pod čarou jsou lamy (Pavel Novák a Vít Štěpánek) oba týmy z Vysoké školy polytechnické 
Jihlava. 

Na třetím místě se umístil tým TimZu (Karina Timkanova a Ondřej Zuska) studenti ČVUT z Masarykova 
ústavu vyšších studií, 

Pro všechny zúčastněné týmy byly připraveny hodnotné ceny a celkoví vítězové si odnesli telefony 
Honor 10. Na cenách se sponzorsky podílely kromě Centra informační společnosti, s.r.o., eshopu 
patro.cz a pořadatelské školy VŠPJ, také společnosti  GFS a FoxGames. 


