Milí Junioři,
všem mockrát děkuji za zaslání vašich originálních řešení
čtvrtého úkolu „Komunikuj s počítačem!“ Kromě cizího
jazyka jste již ovládli taktéž jazyk technologií!
Výherci, kteří zaslali svou komunikaci s počítačem do včerejší půlnoci, byli o své
výhře informováni e-mailem.

Pátý úkol Juniorády se zaměří na další z osmi fakult
VUT. Tentokrát se jedná o oblast PODNIKÁNÍ!
Vaše řešení opět zasílejte na e-mail kralovan@vutbr.cz
do středeční půlnoci (29.4. 23:59).

Tři vylosovaní výherci budou kontaktováni a mohou se těšit
na vyslouženou odměnu!

PODNIKÁNÍ můžeme pozorovat každý den kolem nás. Může
být založeno mimo jiné na snaze vyniknout ve svém
studovaném oboru, na chuti dělat lidem kolem sebe radost,
nebo na touze obohatit svět něčím novým a inovativním.
Pátý úkol Juniorády se zaměří především na poslední z výše
zmíněných variant.

„Seznam se s TOP Startupy v ČR a popřemýšlej nad
budoucností!“
K vyřešení níže položených otázek, které se k tomuto úkolu vztahují,
budeš potřebovat:
a) Odkaz na článek z časopisu Forbes
https://www.forbes.cz/startup-roku-2019-kiwi-spadlo-z-trunu-novym-kralem-jeproductboard/

b) Čas a klid na přemýšlení

c) Papír a tužku (není podmínka)

1. Zjisti nebo vlastními slovy popiš, co je to Startup.
a. Čím se Startupy vyznačují (jaké vlastnosti splňují)?
b. V českém jazyce zatím neexistuje vhodný ekvivalent, proto
se používá tento anglický název. Zkus navrhnout originální
české označení 😊
2. Přečti si článek, který nalezneš prostřednictvím odkazu (viz výše)
na webových stránkách časopisu Forbes.
a. Jak se nazývá 10 nejlepších českých Startupů roku 2019 dle
žebříčku Forbes?
b. S jakým(i) z nich ses už v minulosti setkal/a (v médiích, na
sociálních sítích, v reklamě)?
c. Znáš nějaký jiný Startup, který v žebříčku není zmíněný?
d. Vyber si jakýkoli Startup (z žebříčku nebo jiný) a zjisti o něm
co nejvíce informací: čím se zabývá, kdy vznikl, kdo ho
založil, ….
3. Na základě informací, které jsi zjistil/a při zkoumání již
existujících Startupů, zkus navrhnout svůj, který by mohl
vzniknout v budoucnu. Rada: začni s myšlenkou – „s čím by mohl
lidem můj Startup v budoucnu pomoci?“
a. Jak by se jmenoval?
b. Čím by se zabýval/co by řešil?
c. Jak by fungoval?
d. Kde všude po světě by mohl být aplikován?

