
hr aktivity text redakce / foto Stephanie Kristl

letošní poslední únorový den proběhlo v hotelu Jalta na Václavském 
náměstí slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Asistentka roku. Na třetím 
místě se umístila Diana Píšová, asistentka výkonného ředitele Agrofertu 
Josefa Mráze, který ji přijel na slavnostní galavečer osobně podpořit. 

Soutěž Asistentka roku zvyšuje prestiž po-
zice asistentek, oceňuje nejlepší asistentky 
z celé České republiky a prezentuje veřejnosti 
výsledky jejich práce. Přihlášené asistentky 
a asistenti prokazovali v rámci této soutěže 
od září loňského roku své prezentační do-
vednosti, schopnost v krátkém časovém úse-
ku vytvořit videospot odpovídající zadaným 
tématům, pracovat s různými počítačovými 
programy nebo to, jak jsou obratní v psaní 

aSIStENtka roku
broNzová medaile 
pro diaNu píšovou

Na finálovém galavečeru čekal na všechny soutěžící 
poslední úkol – krátké interview s moderátorkou před 
více než 160 hosty.

pro většinu soutěžících byla finálová interview velký 
stres, pro jediného asistenta mezi ženami příjemné 
zpestření a ideální doba pro selfíčko s moderátorkou 
večera.

do semifinále soutěže asistentka roku postoupilo na 
základě internetového hlasování a vytvoření videospo-
tu jedenáct asistentek a jeden asistent. jedním z úkolů, 
ve kterém všichni prokazovali své profesní schopnosti 
a dovednosti, bylo setkání v assessment centru.

program doplňovaly tandemy sehraných šéfů  
a asistentek. hlavním cílem jejich vystoupení bylo 
vnést do finálového večera nadhled a vtip, což jsou 
ovšem také schopnosti, které k týmové práci patří.

asistentkou roku se stala vladěna dolejší z firmy 
partners financial services (vlevo), na druhém místě 
skončila šárka Němcová z firmy Wolf hunt (uprostřed) 
a třetí místo patřilo dianě píšové z centrály agrofertu.

esejí a jak fungují jako týmoví hráči. Co si 
o celé akci myslí Diana Píšová, kterou jsme do 
soutěže přihlásili? „Byl to dobře investovaný 
čas – setkání lidí, kteří jedou na stejné profesní 
vlně, a taky příležitost něco nového se naučit 
a získat cennou zkušenost.“ Jeden z nejtěžších 
úkolů soutěže, organizaci a tvorbu videa na 
téma charitativní sbírky okomentovala násle-
dujícími slovy: „Z videa jsem byla vyplašená. 
Po nikom se ale nežádal profesionální snímek. 
Nesoutěžili jsme o Glóby, Oskary, ceny Thálie 

nebo o Českého lva. Celá soutěž i videa jsou  
o asistentkách a jejich práci. Asistentkách, které 
si tak nějak umějí se vším poradit. A také o je-
jich empatii a schopnosti pomáhat druhým.“
Diana účastí v soutěži podtrhla své úspěchy, 
profesionalitu, snahu o neustálé sebezdokona-
lování a v neposlední řadě nám všem ukázala, 
že je člověkem na správném místě a opravdo-
vým profesionálem, kterého by chtěl mít ve 
svém týmu každý. 
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