TISKOVÁ ZPRÁVA
STUDENTI FAKULTY EKONOMICKÉ USPĚLI NA SVĚTOVÉ SOUTĚŽI V ČÍNĚ
Plzeň, 6. 5. 2011 – O vynikající reprezentaci Západočeské univerzity v Plzni se zasloužilo pět
studentů čtvrtého ročníku Fakulty ekonomické ZČU, kteří úspěšně navázali na výhru v národním
kole největší manažerské soutěže Global Management Challenge. Ve světovém klání v čínském
Macau, které se konalo 14. dubna, obsadili reprezentanti Západočeské univerzity v Plzni třetí
místo.
Soutěž Global Management Challenge má ve světě mnohaletou tradici. Účastníci si mohou během
celého klání otestovat své teoretické a praktické manažerské dovednosti v oblasti strategie řízení
firmy a nést důsledky těchto rozhodnutí ve virtuální společnosti. V České republice se letos konal její
jubilejní 10. ročník, který přinesl poprvé v historii úspěch týmu hájícího barvy Západočeské univerzity
v Plzni. Tým „Gekko“ ve složení Roman Sterly, Jakub Sloup, Jakub Honzík, Jiří Pešík a Vít Černohouz
obstál v konkurenci 190 týmů v národním kole a postoupil do finále mezi osm nejlepších týmů
z České republiky. Zásluhou zodpovědných manažerských rozhodnutí v oblasti marketingu, výroby,
lidských zdrojů, logistiky a financí, které měly vliv na nejvyšší cenu akcie přidělené virtuální firmy,
studenti ZČU národní kolo vyhráli.
Odměnou byla možnost reprezentovat Českou republiku ve světovém kole soutěže v čínském Macau.
„Přípravě jsme věnovali desítky a stovky hodin,“ říká Jakub Honzík. „Velmi nás motivovalo, že nás
podporovali učitelé, chtěli jsme něco dokázat,“ dodává Roman Sterly. Úspěch se dostavil 14. dubna,
kdy v konkurenci třiceti týmů z celého světa obsadili studenti ZČU vynikající třetí místo. Zvítězil tým
studentů ze Slovenské republiky před domácími reprezentanty z Macaa a týmem „Gekko“.
Zajímavostí je zcela jistě i skutečnost, že o pozici druhého a třetího místa rozhodovalo až pomocné
kritérium struktury kapitálu, neboť oba týmy měly na tisícinu místa stejnou hodnotu akcie.
Skutečnou výhrou studentů jsou však cenné zkušenosti a kontakty s účastníky soutěže z celého světa.
„Zasloužili se o vynikající reprezentaci naší fakulty v České republice, rozšířili povědomí o Západočeské
univerzitě v Plzni ve světě a za to jim patří naše velké poděkování,“ dodává učitelka úspěšných
studentů, Lenka Zahradníčková z Katedry podnikové ekonomiky a managementu.
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Fakulta ekonomická byla založena v roce 1990 a od počátku své existence působí na dvou místech – v Plzni
a Chebu. V současné době vzdělává více než dva tisíce studentů v bakalářských, magisterských i doktorských
studijních programech. Je fakultou s největší mobilitou studentů v rámci programu ERASMUS. Více informací na
www.fek.zcu.cz.
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