Soutěž pro studenty středních škol 2016
přidáno 25.11.2016

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
vyhlašuje další ročník soutěže pro studenty středních škol
Témata prací:
1. Téma: Platíme vysoké daně?
Kategorie:

Finance domácnosti

Zamyslete se nad výši daní, které platíme v naší republice nebo na Slovensku. Napište na toto
téma esej o rozsahu maximálně 500 slov. Zpracování zasílejte v textovém editoru Word, písmo
Times New Roman, velikost základního textu 12b., řádkování jednoduché, zarovnání do bloku.
2. Téma: Dokážete vytvořit zajímavý produkt nebo službu?
Kategorie:

Marketing

Kontext:
Představte si, že jste na začátku své podnikatelské kariéry a hledáte oblast, ve které byste chtěli
podnikat. Vzhledem k dynamickému rozvoji digitálních technologií, rozšiřování připojení k internetu
a neustálému růstu prodejů mobilních telefonu jste se rozhodli vytvořit mobilní aplikaci, která by
měla řešit nějaký konkrétní problém, který sami často zažíváte, nebo trápí Vaše blízké či okolí.
Zadání:
Navrhněte hodnotovou nabídku (https://zework.wordpress.com/2015/02/18/jak-vytvorit-produktya-sluzby-ktere-zakaznici-chteji/) pro uživatele Vaší aplikace. Můžete také připravit základní náčrt
uživatelského rozhraní (papír tužka nebo grafický editor). Především ale popište, jak bude celá věc
fungovat, jaký problém uživateli vyřešíte, jak nastavíte cenovou politiku a proč. Dále popište
způsob, jakým se dostane fyzicky aplikace k lidem, přidejte také popis toho, jak budete aplikaci
propagovat (využijte marketingový mix 4P nebo lépe 4C). Nezapomeňte na průzkum trhu, zda již
podobná či stejná aplikace neexistuje. Hodnotíme originalitu nápadu a především kreativitu
v provedení vstupu na trh. Nemusíte znát přesně technické specifikace a aplikaci naprogramovat.
Jde o to přijít s produktem, který bude řešit konkrétní problém, a vy budete schopni popsat, jak jej
uvedete na trh.
Podmínky:
Minimální rozsah 1 stránka formát A4 maximální rozsah 4 stránky formátu A4. Výkresy či grafika
se nepočítají do celkového rozsahu.
3. Téma: Mělo by se na vysoké škole platit školné?
Kategorie:

Sociální management

V poslední době se stále více hovoří o nutnosti zavést školné také na veřejných vysokých školách.
Zapřemýšlejte nad tímto tématem a napište nám svůj názor formou eseje o rozsahu maximálně 1
stránky formátu A4. Zpracování zasílejte v textovém editoru Word, písmo Times New Roman,
velikost základního textu 12b., řádkování jednoduché, zarovnání do bloku.
PRAVIDLA:
Soutěž je určena studentům středních škol se sídlem v České republice a na Slovensku. Zájemci
se mohou zúčastnit libovolného počtu kategorií. Soutěžit mohou jednotlivci či dvojice studentů.

Práce je možno zasílat elektronicky na adresu: labudkova@opf.slu.cz nebo v tištěné podobě na
adresu: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Oddělení rozvoje
a vnějších vztahů, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná.
Vyhodnocení a doba trvání soutěží:
Soutěž probíhá od 1. 10. 2016 do 1. 12. 2016. V každé kategorii budou vyhodnoceny tři nejlepší
práce, jejichž autoři budou odměněni věcnými cenami. O vítězích jednotlivých kategorií bude
rozhodovat tříčlenná porota složená z odborníků v dané oblasti. Zasláním práce souhlasíte s jejím
uveřejněním na webové stránce fakulty.
Vyhlášení výsledků:
Výsledky budou vyvěšeny na webové stránce fakulty, a to v termínu nejpozději do 31. 12. 2016.
Výherci i ostatní soutěžící obdrží zprávu o výsledcích e-mailem.

Ceny:
Pro vítěze jednotlivých kategorií jsou připraveny lákavé ceny.
1. místo
2. místo
3. místo

Tablet
USB power banka
Externí disk

Vítězi jednotlivých kategorií obdrží také knihy společnosti Knihcentrum.cz.

