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DRUHÝ ROČNÍK SOUTĚŽE ASISTENT/KA ROKU (AR 2018) 

Soutěžící plnily čtyři úkoly, ze kterých je nejdůležitější ten poslední, lednový 

testovací den = assessment centre. Asistentky zde prokazovaly své profesní 

a měkké dovednosti - v týmové hře, v psaní eseje a v umění ovládat MS Office. 

Pro další ročníky a přiblížení soutěže jako takové, se vždy ptáme na shrnutí 

současného ročníku přímo soutěžícími. 

1. Co jste si z Testovacího dne odnesly? 
2. Když byste Testovací den měly pro soutěžící 3. ročníku popsat, co byste napsaly? 
3. Video byl na první pohled strašák, po bitvě je ovšem každý generál, co byste o této 
zkušenosti řekly nyní?  
 

Magdaléna Brhlová, Connect Economic Group, s.r.o. 

1. Co jste si z Testovacího dne odnesly? 
Odnesla jsem si lehký vhled, jak to dělají holky zase v jejich práci 

a sama si ujasnila, kde jsou moje slabé a silné stránky. 

2. Když byste Testovací den měly pro soutěžící 3. ročníku 
popsat, co byste napsaly? 
Těšte se na spoustu milých žen, zajímavých úkolů a osobních 

příběhů, které každá, nejen účastnice, přináší. 

3. Video byl na první pohled strašák, po bitvě je ovšem každý 
generál, co byste o této zkušenosti řekly nyní? 
Člověk se vnímá úplně jinak, než jak se potom vidí na kameře, takže opět nová 

zkušenost, a hlavně smekám před profesionály, kteří takto dokáží předávat informace. 

Ing. Vanda Frolík, FTV Prima, spol. s r.o 

1. Co jste si z Testovacího dne odnesly? 
Byla to pro mě zcela nová a skvělá zkušenost, protože jsem 

v assessment centru nikdy nebyla. Prožila jsem den plný 

inspirace, příjemného popovídání, zábavy i nových zkušeností 

v krásném a moderním prostředí. 

2. Když byste Testovací den měly pro soutěžící 3. ročníku 
popsat, co byste napsaly? 
Celý den se odehrával ve velice příjemné a přátelské atmosféře, 

jak kdyby se kamarádky sešly na kávu. Zároveň jsme si ale předaly spousty pracovních 

zkušeností a vyzkoušely si sebeprezentování před skupinou lidí, týmové úkoly 

i sebehodnocení pomocí SWOT analýzy. Celý den jsem si moc užila a klidně bych si 

ho zase zopakovala. 😊 

3. Video byl na první pohled strašák, po bitvě je ovšem každý generál, co byste 
o této zkušenosti řekly nyní? 
Organizace akce jsem se nebála, vlastně to je moje nejoblíbenější činnost a jelikož 

pracuji v televizi, tak ani sehnat kameramana nebyl takový problém, ale mluvit před 

kamerou to už byl „oříšek“. Bylo skvělé udělat radost, spojit dobročinnost s tím, co mě 

baví a navíc do toho zapojit kolegy. Celé to byla velice zajímavá zkušenost, která mi 
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kromě jiného ukázala, že za mnou stojí obrovský tým lidí, kteří jsou velice hodní a rádi 

druhým pomáhají. Doufám, že jsme zavedli novou tradici, kterou budeme každoročně 

opakovat. 

Michaela Hažmuková, Prosperity Realitní Kancelář s.r.o. 

1. Co jste si z Testovacího dne odnesly? 
Opravdový zážitek. Těšila jsem se na nové tváře, zkušenosti, 

pohledy na věc a řešení situací. Vše se vyplnilo. Prostředí 

WorkLounge mě naprosto uchvátilo. Velká pocta pro mne, že mohu 

patřit mezi nejlepší. 

2. Když byste Testovací den měly pro soutěžící 3. ročníku 
popsat, co byste napsaly? 
Je to báječná příležitost. Každá vycházíme z jiného firemního 

prostředí a můžeme se tady a teď společně podílet na teamové práci. Zázemí a servis 

od poroty, už jen práce s profesionálním fotografem byla zážitkem. Jasné zadání úkolů, 

i když pěkně vypečených. Porota je příjemný a přátelský team, doplněný o poslední 

Asistentku roku. Vidíte ji skutečnou a dnes i ona hodnotí Vás. Každopádně si tento den 

opravdu užijete, v příjemné atmosféře a vzájemné pohodě. A pochopíte, že tím to vše 

začíná. Je to den, který vlastně věnujete své budoucnosti.  

3. Video byl na první pohled strašák, po bitvě je ovšem každý generál, co byste 
o této zkušenosti řekly nyní? 
Jdete se svou kůží na trh. Dobře zvolte, pro jako organizaci budete věnovat své úsilí 

a čas, a navíc kus svého srdce. Lidskost a vděčnost, to je to, o co tu jde. Video může 

být jednoduché, milé, takovou zkušenost zvítězit sama nad sebou jen tak nezískáte!!! 

Kateřina Hovadíková, Liane group s.r.o. 

1. Co jste si z Testovacího dne odnesly? 
Odnesla jsem si zajímavou zkušenost a dozvěděla jsem se něco 
nového sama o sobě.  
Poznala jsem nové lidi a hlavně ženy, které se věnují stejným 
věcem jako já a v práci řeší stejné věci. Testovací den mi mimo jiné 
ukázal místa, na kterých chci dál pracovat a zlepšovat se. Byl pro 
mě další motivací dělat svou práci ještě lépe.   
 

2. Když byste Testovací den měly pro soutěžící 3. ročníku 

popsat, co byste napsaly? 

V soutěži Asistentka roku jsem měla možnost poprvé absolvovat Assessment centrum 
a byl to příjemně strávený den. V týmu panovala pohodová atmosféra a úkoly byly 
dobře zorganizované a promyšlené. Ze zadaných úkolů jsem měla dojem, že máme 
sice prokázat svoje odborné dovednosti, ale cítila jsem v nich i lidský přístup a že nejde 
jen o to, která z nás umí nejlépe s počítačovým programem, ale že jde také o to, jaké 
doopravdy jsme.  Dalším soutěžícím bych doporučila, aby byli připravení ze sebe vydat 
jen to nejlepší, a hlavně aby zůstali sami sebou. Tento den vnímejte jako investici sami 
do sebe.  
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3. Video byl na první pohled strašák, po bitvě je ovšem každý generál, co byste 
o této zkušenosti řekly nyní? 
Na organizaci a natáčení videa je nejhezčí samotný průběh akce a ten pocit, že jste 

někomu opravdu pomohli a udělali jste správnou věc. Při přípravě videa jsem zjistila, 

že mám kolem sebe spoustu skvělých lidí, kteří podpořili nejen mě, ale celý můj nápad. 

Technicky nebylo těžké natáčení videa zvládnout, není třeba se toho příliš bát. Dalším 

soutěžícím bych hlavně poradila, aby se nesoustředili jen na video jako takové, 

ale hlavně na svůj nápad a aby podpořili projekt, který jim samotným udělá radost. 

Dělejte to srdcem, bude to poznat.   

Pavlína Kavková, INVESTER CLUB a.s. 

1. Co jste si z Testovacího dne odnesly? 
Odnesla jsem si spoustu inspirace, motivace, jela jsem domů 

ve vlaku a jediné, co jsem měla v hlavě bylo, jak na sobě začít 

pořádně makat, také jsem poznala skvělou komunitu a lidi jako Vás 

pořadatelé, tak holky, chtěla jsem napsat soupeřky, ale nejsou to 

soupeřky, jsou to skvělé kamarádky.  

2. Když byste Testovací den měly pro soutěžící 3. ročníku 
popsat, co byste napsaly? 

Rozhodně aby dorazily., je to skvělá akce, kterou si užijete, poznáte nové lidi, dozvíte 

se novinky a užijete se skvělý den ve skvělém prostředí s nejlepšími lidmi.  

3. Video byl na první pohled strašák, po bitvě je ovšem každý generál, co byste 
o této zkušenosti řekly nyní? 
Určitě to byla skvělá zkušenost, naučila mne zase něco nového. Naučila mě, jak 

organizovat zvládat věci ve stresu, točit video, to bylo vše pro mě nové. A střih videa? 

Vím, že se jako stříhačka nikdy živit nebudu :D. 

Pavlína Malá, TART, s.r.o 

1. Co jste si z Testovacího dne odnesly? 
Odnesla jsem si životní zkušenost a nadšení z toho, že jsem se 

právě já mohla účastnit soutěže, prosazující nepostradatelnost 

pracovní pozice asistentek, o které si stále dost lidí myslí, že její 

hlavní náplní je „dones, podrž, uvař a okopíruj“. 

2. Když byste Testovací den měly pro soutěžící 3. ročníku 
popsat, co byste napsaly? 
Sobotní den byl pro mě zážitkem od začátku do konce – den 

spojený s plněním zajímavých úkolů v atraktivním prostředí, za účasti příjemných lidí 

s bonusem v podobě focení profesionálním fotografem. Kdo říká, že nebyl nervózní, 

nemluví pravdu – zdravá míra strachu je potřebná. Je to známka toho, že člověk je 

odpovědný a nebere věci na lehkou váhu 😊 

3. Video byl na první pohled strašák, po bitvě je ovšem každý generál, co byste 
o této zkušenosti řekly nyní? 
Úkol VIDEO nedal na začátku spát asi žádné z nás – není však potřeba natáčet 

celovečerní film. Já to brala jako výzvu. Vymyslela jsem si téma, oslovila pomocníky, 



 

4 
 

sepsala krátký scénář a jela … 😊 Když jsem se koukala na výsledek, byla jsem 

na měkko. … Stálo to za to! Moje rada zní: „méně je někdy více“ 😊 

Bc. Iveta Marhounová, Partners Financial Services, a.s. 

1. Co jste si z Testovacího dne odnesly? 
Z testovacího dne, jsem si odnesla skvělé nové zkušenosti, plno 

nových přátel a nový rozhled na věc. Jsem velmi ráda, že jsem 

se této soutěže zúčastnila a pokud jste se milý asistenti 

a asistentky dostali až sem, tak už teď jste vítězové. Ušli jste 

velký kus cesty, odvedli hodně práce. Tak si to pořádně užijte. 

2. Když byste Testovací den měly pro soutěžící 3. ročníku 
popsat, co byste napsaly? 

Jak název napovídá, jedná se o prověření Vašich znalostí, ale není se čeho bát. Kromě 

toho, že prokážete své znalosti a dovednosti, tak se můžete těšit na celý den plný 

milých lidé, příjemné atmosféry a dobrého jídla 😊.  

3. Video byl na první pohled strašák, po bitvě je ovšem každý generál, co byste 
o této zkušenosti řekly nyní? 

Není se vůbec čeho bát 😊. Stačí dobrý nápad a pak již jde vše samo. Uděláte dobrou 

věc, poznáte u toho nové lidi, překonáte strach z točení videa, a navíc se ještě něco 

přiučíte, prostě samá pozitiva. 

Kateřina Řehová, Kooperativa pojišťovna, a.s. 

1. Co jste si z Testovacího dne odnesly? 
Příjemně strávený den, poznání nových lidi, nové zkušenosti 

a motivaci na sobě stále pracovat. 

2. Když byste Testovací den měly pro soutěžící 3. ročníku 
popsat, co byste napsaly? 
Testovací den mi zněl trochu děsivě, ale v tomto případě byl pro 

mě velmi příjemným a obohacujícím dnem. Určitě se není čeho bát, 

vlastně jsem po celý den neměla pocit, že bych se účastnila 

soutěže, panovala přátelská nálada. Tento den jsem měla dobrou příležitost poznat 

s jakou vervou pracují a přemýšlejí kolegyně stejné pracovní pozice, odlišných 

společností (firem). Přihlášení do soutěže bylo pro mě nečeným a velkým 

překvapením, ale nerada cokoliv vzdávám bez toho, aniž bych to alespoň 

nevyzkoušela. Také bych si v budoucnu nerada kladla otázku: "Jaké by to asi bylo, 

kdybych se zúčastnila?" Nyní pro sebe odpověď mám a účasti rozhodně nelituji. 

3. Video byl na první pohled strašák, po bitvě je ovšem každý generál, co byste 
o této zkušenosti řekly nyní? 
Ano, můžu potvrdit, tento úkol byl pro mě velký strašák. Při tomto úkolu jsem 

si potvrdila, že nic není tak hrozné, jak to vypadá. Sama sebe jsem mile překvapila, 

že jsem zvládla vůbec nějakou akci zorganizovat. O to víc mě překvapilo, když se akce 

vydařila a pro mé kolegy byla příjemným začátkem běžného pracovního dne. Hřejivý 

pocit, že jsem mohla svou aktivitou někomu, alespoň trochu pomoci je k nezaplacení. 


