
Pardubice 

Studenti vyhrali 
manaZersl<ou 
soutez 
N ejvetSi manaZerskou soutez sveta 
v fizeni virtualnich firem na trzich 
Global Management Challenge, kte
ra se letos uskuteCnila v Dubaji, vy
hral CeskY tYm Answer 42 sloZenY 
z Cerstv)Tch absolventU-studentU 
Fakulty ekonomicko-spravni Uni
verzity Pardubice ve sloZeni Lucie 
Jelinl<ova, Lul<as I<ruml a Michal Vi
limek. Druhe misto letos patfi 
Cine, tfeti pfiCku obsadilo Macao. 
(dp) 



PardubiCt{ studenti nejlepS{mi manaZery svita 
Zdenek Seiner 

Nejvctsf manazerska soutcz 
sveta v ffzenf virtualnfch fi rem 
na trzfch , Global Management 
Challenge" se konala letos 
v Dubaj i. Vftezem je cesky tym 
Answer 42, slozeny z cerstvych 
absolventii-studentii Fakulty 
ekonomicko-sprav nf Univerzity 
Pardubice ve slozenf Lucie Je
lfnkova, Lukas Kruml a Michal 
Vilfmek. 

Soutcz Global Management 
::::hallenge je celosvetove pova- ~ 
~ovana za nejvetsf a nejznamejsf ~ 
;imulaci ve strateg ickem i'fzenf t;: 
1rmy, ve ktere proti sobe na vir- :E 
ualnfm trhu soutezf studentske ~ ~totiile 
ymy se snahou zfskat nejlepsf a 

>cenenf firmy na trhu . , Letosnf- tZ L._ _ __ -" 

10, 39. rocnfku celosvetove sou- Trojice Lispesn.vch cesk.vch zaCinajfcfch manazeni v Dubaj i. Zleva Michal Vilfmek, Lucie Jelfnkovci 
eze se ucastnilo na ti'icet tisfc a Lukas Kruml. 

lidf z 20 zemf sveta vcetne Rus
ka, Cfny, Spojenych emiratii, 
Ku vajtu, Brazflie, ln<!ie nebo 
Keni, ale take prave z Ceske re
puhliky. A pardubicky tym ve 
slozen f Lucie Jelfnkova, Lukas 
Kruml a Michal Vilfmek letos 
zvftezil , a vyrazne tak zhodnotil 
sviij lonsky uspech a seste mfs
to," sdelil a Pnivu mluvcf Uni 
verzity Pardubice Valerie 
Wagnerova. 

, Soutez Globa l Management 
Challenge ovefuje teoreticke 
i prakticke manazerske doved
nosti studentii a soucasne je ucf 
nest dusledky svych rozhodnutf. 
Jen na nich totiz zalezf, zda vir
tualnf firma, kterou ffdf, uspeje 
na vybranych trzfch. Jen v Cfne 
se do souteze zapojilo pres 2000 
tymu a v Rusku jeste o tisfcovku 
vfce. Pres mi rodnf fi nale a mezi-

narodnf semifi mile postoupf do 
zaverecneho celosvetoveho fina
le pouhych osm tymu. Kazdy 
souteznf tym je slozeny ze ti'i az 
peti clenu," infor movala 0 pod
mfnk:ich, priihehu a vysledcfch 
souteze Ivana Vesela z lnfor
macnfho a poradenskeho centra 
Fakulty ekonom icko-spravn f 
Univerzity Pardubice. 

Cesky, respektive pardubicky 
tym Answer 42 se po uspesnem 
loi'\ skem sestem mfste dokazal 
nejen prohojovat do celosveto
veho fi nale opet i letos, a le do
sahl na metu ncjvyssf a nechal 
za sebou prave vsechny svcLOve 
velmoci i nej vetsf favority. Dru
M mfsto letos patff Cfne, tfetf 
prfcku obsadilo Macao. , Na 
da!Sfc h pozidch skonc ily Eston
sko, Rusko, Slovensko, Kei'\a 
a Spanelsko," dodala Vesela. 



Studenti vyhráli manažerskou soutěž 
30.5.2018    Mladá fronta DNES    str. 11   Kraj Pardubický 

    (dp)    Univerzita Pardubice     

Pardubice 
 
Největší manažerskou soutěž světa v řízení virtuálních firem na trzích Global Management Challenge, 
která se letos uskutečnila v Dubaji, vyhrál český tým Answer 42 složený z čerstvých absolventů-
studentů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ve složení Lucie Jelínková, Lukáš 
Kruml a Michal Vilímek. Druhé místo letos patří Číně, třetí příčku obsadilo Macao. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj 

Pardubičtí studenti nejlepšími manažery světa 
1.6.2018    Právo    str. 11   severovýchodní čechy 

    Zdeněk Seiner    Univerzita Pardubice     

Největší manažerská soutěž světa v řízení virtuálních firem na trzích „Global Management Challenge“ 
se konala letos v Dubaji. Vítězem je český tým Answer 42, složený z čerstvých absolventů-studentů 
Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ve složení Lucie Jelínková, Lukáš Kruml a 
Michal Vilímek. 
 Soutěž Global Management Challenge je celosvětově považována za největší a nejznámější 
simulaci ve strategickém řízení firmy, ve které proti sobě na virtuálním trhu soutěží studentské týmy se 
snahou získat nejlepší ocenění firmy na trhu. „Letošního, 39. ročníku celosvětové soutěže se účastnilo 
na třicet tisíc lidí z 20 zemí světa včetně Ruska, Číny, Spojených emirátů, Kuvajtu, Brazílie, Indie nebo 
Keni, ale také právě z České republiky. A pardubický tým ve složení Lucie Jelínková, Lukáš Kruml a 
Michal Vilímek letos zvítězil, a výrazně tak zhodnotil svůj loňský úspěch a šesté místo,“ sdělila Právu 
mluvčí Univerzity Pardubice Valerie Wágnerová. 
 „Soutěž Global Management Challenge ověřuje teoretické i praktické manažerské dovednosti 
studentů a současně je učí nést důsledky svých rozhodnutí. Jen na nich totiž záleží, zda virtuální 
firma, kterou řídí, uspěje na vybraných trzích. Jen v Číně se do soutěže zapojilo přes 2000 týmů a v 
Rusku ještě o tisícovku více. Přes národní finále a mezinárodní semifi nále postoupí do závěrečného 
celosvětového finále pouhých osm týmů. Každý soutěžní tým je složený ze tří až pěti členů,“ 
informovala o podmínkách, průběhu a výsledcích soutěže Ivana Veselá z Informačního a 
poradenského centra Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. 
 Český, respektive pardubický tým Answer 42 se po úspěšném loňském šestém místě 
dokázal nejen probojovat do celosvětového finále opět i letos, ale dosáhl na metu nejvyšší a nechal za 
sebou právě všechny světové velmoci i největší favority. Druhé místo letos patří Číně, třetí příčku 
obsadilo Macao. „Na dalších pozicích skončily Estonsko, Rusko, Slovensko, Keňa a Španělsko,“ 
dodala Veselá. 
 
Foto popis| Trojice úspěšných českých začínajících manažerů v Dubaji. Zleva Michal Vilímek, Lucie 
Jelínková a Lukáš Kruml. 
Foto autor| Foto Archiv FES UPa 
 
Regionální mutace| Právo - severovýchodní Čechy 
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