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Zadání 
 
Váš tým před dvěma roky během studia vytvořil úspěšnou aplikaci pro Android, která je zadarmo a má 5 
milionů stažení. Proto jste byli osloveni bohatým investorem, který má zájem vám poskytnout finance na 
váš další projekt., na první rok "startupu". Jeho podmínkou je, že za rok si vaše firma sama na sebe vydělá 
a bude mít perspektivu dlouhodobého růstu. 
 
Vaším dnešním úkolem je navrhnout aplikaci pro Android. Vymyšlenou aplikaci neprogramujte, ale musí být 
realizovatelná. Důraz je kladen na co největší zisk z prodeje a nízké riziko pro investora. 
  
Investor je zároveň i minoritním akcionářem firmy AVG, která má v současné době více jak 100 milionů 
uživatelů, primárně na Windows platformě. Můžete, ale nemusíte navrhnout možné partnerství s AVG. 

Výstup 
  
Forma desetiminutové prezentace je zcela na vás, ale pamatujte, že prezentujete před potenciálním 
investorem. 
 
Prezentace musí obsahovat: 

 Stručné zmapování všech možností, které jste zvážili, s klady i zápory 
 Detailní popis vámi zvolené strategie, s odůvodněním, proč jste ji oproti ostatním 

možnostem vybrali  

 Mapování konkurence, v čem se budete lišit, co bude vaše přednost, jak si ji chcete udržet, aby ji 
konkurence jednoduše nezkopírovala 

 Seznam možných rizik a jak s nimi budete nakládat 
 Velikost investice 
 Interakční design aplikace, vzhled 

 Analýza potřebného počtu zaměstnanců a jejich pozic 

 

Hodnocení 
 

 60 % - Strategie a vaše schopnost si ji obhájit 
 25 % - Kvalita prezentace, případně ostatních materiálů  
 15 % - Úroveň prezentace (prezentační schopnosti) 

  

Nápověda 
  
Méně je někdy více, originální nápad a jeho prezentace vizuální formou je často úspěšnější než 
stostránkový elaborát 
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Pravidla  
 

 Je povoleno používat všech dostupných zdrojů informací včetně internetu. 
 Všechny týmu musí pracovat samostatně bez cizí pomoci a rad mimo tým. 
 výsledku rozhodne porota. 
 Pořadatel má právo diskvalifikovat ze soutěže tým, který jedná proti duchu zadání 
 Jsme studenti techniky, ne práva, proto platí smysl věty v zadání a ne „slovíčkaření“ 

 S týmy ohledně zadání komunikuje pouze Topic Responsible 
 V případě nejasností na dotazy odpovídá Topic Responsible 


