
 

 

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ pro studenty a vyučující fiktivních firem  
se zaměřením na finance a podnikání 
15. února až 19. února 2021 

 

Kde?  Facebook Metropolitní univerzitní banka  

 
Program: 
Každý den v Týdnu vzdělávání začínáme od 10 h, kdy se objeví nové 

příspěvky, infografiky, videa, přednášky, možnost hodnotit, psát 

dotazy. Každý den odpoledne od 14 h na vás čeká speciální program. 

 
Pondělí 15. února 2021 
 Přivítání účastníků, program celého týdne. 

 Infografika MUB – jsme bankou budoucnosti, MUB Space a měna budoucnosti. 

 Infografiky na téma finanční gramotnost. 

 11 tipů co můžete studovat na MUP. 

 14:00 h VIDEO Aktuální otázky finanční gramotnosti na Slovensku a v prostředí 
cvičných firem, setkání s Ing. Gabrielou Horeckou, vedoucí SCCF Bratislava - 27 min, 

následují on-line dotazy a odpovědi.  
  

Úterý 16. února 2021 
 Online poradna MUB (služby a produkty).  
 Krátké VIDEO, kde Ing. Martin Lukavac, Ph.D., člen katedry mezinárodního obchodu 

MUP zodpoví 3 nejčastější dotazy fiktivních firem z oblasti financí. 

 14:00 VIDEO Česká pošta pomáhá porozumět penězům – role lidských zdrojů 
v oblasti financí jednoho z největších podniků v ČR, setkání s Andreou Loučkovou, 

specialistou HR Česká pošta, s.p. – 30 min. Následují on-line dotazy a odpovědi. 
 5 tipů, co číst, abych se zlepšil a zdokonalit při komunikaci s budoucím 

zaměstnavatelem. 
 

Středa 17. února 2021 
 Infografiky na téma finanční gramotnosti. 
 Prezentace Ing. Radka Maxy, Ph.D.: „Základy finančního řízení podniku“ – 30 min. 

s mluveným komentářem. 

 14:00 h VIDEO Současné otázky ekonomické a finanční gramotnosti očima Ing. Petra 

Klínského, spoluautora úspěšné učebnice Ekonomická a finanční gramotnost, člena 

pracovní skupiny Ministerstva financí pro finanční vzdělávání a místopředsedy 

Asociace obchodních akademií. Následují on-line dotazy a odpovědi.  
 Infografika: Peněžní chyby mileniálů. 

 
 



 

 
Čtvrtek 18. února 2021 
 10:30 – 12:00 h ŽIVĚ STREAM vyhlášení výsledků 8. regionálního veletrhu fiktivních 

firem Žatec 2021.  

 12:00 – 12:30 h ŽIVĚ Exkluzivní komentář Ing. Lukáše Hůly, vedoucího CEFIF Praha při 
NPI Praha k průběhu veletrhu FIF v Žatci a představení internetového bankovnictví 
pro fiktivní firmy. 

 5 tipů, jak uspět při výběrovém pohovoru nejen na pozice v oblasti financí 
 14:00 VIDEO přednáška v angličtině: International Organizations The World Bank and 

International Monetary Fund – Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D., Metropolitní univerzita 

Praha. 

 
 
Pátek 19. února 2021 
 3 tipy odborníka pro úspěšné podnikání (Kvalitní podnikatelský plán, Vyvážené 

firemní finance od startu podniku, Způsobilé a vhodné lidské zdroje). 

 5 tipů Petra Klínského Co číst, abychom se zlepšili ve financích  

 11 tipů co můžete studovat na MUP  
 Účast MUB na 26. MVFIF on-line Praha 2021 a soutěž MUP o nejlepší obchodní leták  

 

 

 

 

 
 


