PROGRAM
MUB-LINE VELETRHU FIKTIVNÍCH FIREM
Soutěžní česko-slovenský veletrh živých prezentací fiktivních firem
11. června 2020 od 10 h
Kdo pořádá? Metropolitní univerzita Praha, katedra mezinárodního obchodu a Metropolitní univerzitní banka
Kde? Virtuálně, živě on-line v rámci MS Teams Metropolitní univerzitní banky. Stačí, aby se jen v den konání online veletrhu studenti i učitelé do aplikace přihlásili, sledovali a živě se zapojili do soutěžních prezentací.
Kdo moderuje? Dvojice junior konzultantů Metropolitní univerzitní banky.
Kdo hodnotí?
Soutěž o nejlepší živou prezentaci fiktivní firmy:
Mgr. Marta Marušincová, odborná pracovnice Slovenského centra cvičných firiem Bratislava
Ivan Benca, vedoucí týmu junior konzultantů Metropolitní univerzitní banky Praha
Ing. Radek Maxa, Ph.D, katedra mezinárodního obchodu MUP Praha
Soutěž o nejlepší elektronický leták fiktivní firmy:
Ing. Jaroslav Halík, Ph.D., vedoucí katedry mezinárodního obchodu MUP Praha
Ing. Miroslav Bečka, generální ředitel S&T CZ s. r. o., absolvent MUP Praha
Ing. Radek Maxa, Ph.D., přednášející katedry mezinárodního obchodu MUP Praha
Jaký je program?
10:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, PŘEDSTAVENÍ SOUTĚŽNÍCH FIKTIVNÍCH FIREM
10:20 PRVNÍ BLOK ŽIVÝCH PREZENTACÍ FIKTIVNÍCH FIREM (pořadí určeno předem na základě losu)
Moderátoři vyzývají soutěžní dvojice k živé max. 5min. prezentaci.
11:15 PŘEDSTAVENÍ SOUTĚŽNÍCH LETÁKŮ A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ O NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÝ LETÁK
Člen poroty představí soutěžní letáky, které byly přijaty do soutěže na základě splněných požadavků a
moderátoři vyhlásí hodnocení na základě bodového hodnocení poroty, které proběhlo před veletrhem.
11:30 DRUHÝ BLOK ŽIVÝCH PREZENTACÍ FIKTIVNÍCH FIREM (pořadí určeno předem na základě losu)
12:15 VYHLÁŠENÍ TŘÍ SUPERFINALISTŮ
Moderátoři vyhlásí dle průběžného pořadí tři firmy s nejvyšším počtem bodů, kterým bude zadán
superfinálový úkol, na jehož splnění budou 2 minuty a na přípravu 5 minut. Hodnotí živě porota.
12:20 nesoutěžní PREZENTACE METROPOLITNÍ UNIVERZITNÍ BANKY
Během pauzy studenti MU banky představí novinkové produkty MU banky a superfinalisté se připravují.
12:30 SUPERFINÁLE
Tři fiktivní firmy s nejvyšším počtem bodů se utkají v superfinále o celkové vítězství. Body z první části
soutěže zůstávají a připočítá se bodový zisk za superfinále a určí se celkový vítěz.
12:45 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ ŽIVOU PREZENTACI FIKTIVNÍ FIRMY
ZÁVĚREČNÉ SLOVO A UKONČENÍ VELETRHU
13:00 KONEC VELETRHU
Kdo se veletrhu zúčastní?
ADRIANA BÁRTLOVÁ, KRÁLÍCI

Střední škola živnostenská Sokolov

BELECO & SANO, s. r. o.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

BIKEFAMILY, s.r.o.

Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš

CK REMOA, s.r.o.

Obchodní akademie Vlašim

COSYLIVING, s.r.o.

Obchodná akadémia Sereď

DESTINY BAR, s.r.o.

Obchodní akademie Vlašim

DRAGONFLY, s.r.o.

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice

FF ZDRAVEJ KANCL, s.r.o.

Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb

RELAX, s.r.o.

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice

TAJEMNÁ OČKA, s.r.o.

Střední škola živnostenská Sokolov

Jak se on-line připojit k veletrhu, který proběhne na platformě MS Teams Metropolitní univerzitní banka?

1. Pokud jste se již dříve stal(a) členem MS Teams Metropolitní univerzitní banka, není zapotřebí nic dělat, jen se včas přihlásit v den
konání veletrhu (cca v 9:45 h) a vyčkat zahájení. V případě, že nejste doposud členem tohoto MS Teams, je zapotřebí se
zaregistrovat. Pokud používáte MS Teams pro školní výuku, odhlaste se z těchto Teams!
2. Přes https://login.microsoftonline.com/ si zaregistrujte účet u Microsoftu zdarma, použijte platnou e-mailovou adresu (pokud již
máte registrovaný účet, tento krok přeskočte). POZOR: pokud používáte jiné Teams (nejčastěji školní), použijte jiný email, než který
používáte v těchto Teams.
3. Klikněte na tento odkaz: https://teams.microsoft.com/join/bbkgkzx1x0cc
4. Do „Názvu“ vyplňte název vaší fiktivní firmy a Vaše příjmení, například „REMOA Novotný“, dále vyplňte svůj e-mail (použitý pro
účely MS Teams) a klikněte na „Odeslat žádost“.
5. Po potvrzení dr. Maxou v MS Teams On-line Metropolitní univerzitní banky Vám bude tento tým dostupný (potvrzení může
v současné době přetížení sítí trvat i 24 hodin a obdržíte potvrzující e-mail přímo od MS Teams): klikněte na zaslaný odkaz „Join
Teams“ a přihlaste se – viz bod 6.
6. Přihlaste se svým Microsoft účtem, který je zřízen dle bodu 2.
7. Pokud nemáte staženou aplikaci MS Teams, bude Vám nabídnuto její stažení a poté přihlášení do aplikace. Tuto variantu
doporučujeme, ale lze se přihlásit i přes webovou aplikaci.
8. Klikněte na tlačítko Připojit a náš Teams je Vám přístupný a stáváte se uživatelem.
9. V den konání veletrhu se včas přihlašte a vyčkejte zahájení (záložka „Příspěvky“ v horní liště).
10. V případě potíží s registrací se obraťte na radek.maxa@mup.cz.

Jak živě prezentovat?
 K připojení k on-line veletrhu a živé prezentaci budete potřebovat běžný PC/notebook vybavený mikrofonem
a kamerou a připojením k internetu. Včas se zaregistrujte, ideálně dva dny předem – viz výše návod.
 Obdrželi jste e-mailem informaci, kdy budete živě on-line prezentovat (zařazení v programu na základě
vylosování). Zkontrolujte funkčnost mikrofonu, kamery, ujistěte se, že máte v PC nahranou svojí soutěžní
prezentaci. Přihlaste se včas do MS Teams Metropolitní univerzitní banka, připojte se k videokonferenci
(záložka „Příspěvky“ a připojíte se k videohovoru) a vyčkejte, až na vás přijde řada dle programu. Do této doby
mějte vypnutý mikrofon i kameru.
 Moderátoři vás vyzvou dle programu v uvedeném čase (příslušnou dvojicí prezentujících), aby se připravila k
živé prezentaci. Zapnete si mikrofon a kameru a potvrdíte nahlas, že jste připraveni. Na svém počítači již
budete mít otevřenou svojí soutěžní prezentaci a kliknete na ikonu sdílet obrazovku. V tomto okamžiku
potvrdí moderátoři, že prezentaci v pořádku všichni vidíme a odstartují Vaší prezentaci, na kterou máte 5
minut. Můžete samozřejmě i přepínat jen na kameru, která vás bude snímat, pokud například chcete ukázat
nějaké produkty apod. Pokud přesáhnete výrazně stanovený časový limit, mohou vás moderátoři zastavit a
ukončit předčasně prezentaci. Následovat bude stručná zpětná vazba od každého z porotců a posléze
bodování jako ve StarDance.
Jak proběhne hodnocení soutěžních letáků?
 V průběhu on-line veletrhu nebudete prezentovat leták, ten byl vyhodnocen porotou před začátkem
veletrhu. V jeho průběhu budou představeny soutěžní letáky a vyhlášeny výsledky. Porota hodnotila grafickou
stránku letáku, originalitu a zapůsobení na zákazníka, obsah, úplnost informací, přesvědčivost a celkový dojem.

