STUDENTSKÁ APLIKACE
Soutěžní kategorie JA Studentská Firma 2018/2019
1.

POPIS SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
Kategorie „Studentská aplikace hodnotí celkový výsledek finálního produktu – aplikace.
Hodnotí funkčnost, uživatelskou přívětivost, atraktivitu a eleganci kódu.

2.

PODMÍNKY ÚČASTI
Kategorie „Studentská aplikace“ je určena všem JA Studentským Firmám. Primárně
je určena týmům, které se zúčastní soutěže Junior Hackathon 2018 ve dnech 23.- 24.
11. 2018.

3.

PARTNEŘI SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
AT&T, Continental, Evropa 2

4.

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Zahájení ročníku: 15. 10. 2018

Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2018 vyplněním formuláře. Jiná forma přihlášení
nebude akceptována.

Uzávěrka zaslání povinných podkladů: 15. 3. 2019

Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: 4. 4. 2019

5.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Vítěz bude vybrán dle hodnocení odborné poroty na základě uvedených kritérií:
 Kvalita kódu
 Uživatelská atraktivita
 Funkčnost aplikace a business plánu

6.

VÝSLEDKY
Výsledky budou oznámeny na Soutěžním veletrhu JA Studentských firem konaném dne
4. 4. 2019 v Praze.

7.

VÝHERCE
Vyhlášené bude 1. - 3. místo. Tým, který se umístí na 1. místě postupuje do finále
soutěže JA Studentská Firma.
Výherce kategorie Studentská aplikace získá ceny od partnera soutěžní
kategorie. Ceny budou předány na Veletrhu JA Studentských Firem, který proběhne
4. 4. 2019 v OC Galerie Harfa v Praze.
Výherce 1. místa zároveň postupuje do FINÁLE O NEJLEPŠÍ JA STUDENTSKOU
FIRMU ROKU:

Finále probíhá v angličtině

www.jaczech.cz







Studenti si musí připravit powerpointovou prezentaci o činnosti JA Studentské
Firmy a výroční zprávu.
Prezentace JA Studentské Firmy proběhne před porotou a diváky
Neveřejná diskuse s porotou – zodpovězení dotazů týkající se činnosti JA
Studentské Firmy, poskytovaných služeb a nabízených výrobků.
Termín finále bude upřesněn na jaře 2019 – sledujte naše stránky a FB!
V případě, že výherce odstoupí od účasti ve finále, automaticky postupuje
další v pořadí, tj. z 2. místa. Při stejné situaci následně postupuje do finále 3. v
pořadí.

Hlavní výhrou ve finále JA Studentských Firem je účast v jubilejním 30. ročníku
mezinárodního finále JA Europe Student Company of the Year
v Lille ve Francii 3. – 5. 7. 2019.
8.

POROTA
Porota bude složena ze specialistů a odborníků s dlouholetou praxí z řad zástupců
partnerů kategorie.

9.

KONTAKTNÍ OSOBA
Lucie Trubelíková, lucie@jaczech.cz, +420 774 520 490

AT&T
Vynález telefonu v roce 1876 stál za založením společnosti AT&T, dnes synonymem pro inovace v
komunikaci. AT&T je americká společnost, která dodává pokročilá řešení pro mobilní služby, vysokorychlostní
internet a chytrá řešení pro komunikaci jak pro běžné uživatele, tak I pro podniky. Služby dodává do téměř 3,5
milionu podniků na 6 kontinentech.
Continental
Společnost Continental vyvíjí průkopnické technologie a služby pro udržitelnou a propojenou mobilitu lidí a jejich
zboží. Tato technologická společnost založená v roce 1871 nabízí bezpečná, efektivní, inteligentní a cenově
dostupná řešení pro vozidla, stroje, dopravu a přepravu. Společnost Continental dosáhla v roce 2017 obratu 44
miliard eur a v současné době zaměstnává více než 243 000 zaměstnanců v 60 zemích. V České republice působí
Continental ve výrobních závodech v Adršpachu, Brandýse nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně,
Otrokovicích, Ostravě, Horškovském Týnu a Trutnově a od roku 2014 také ve vývojovém centru v Ostravě. V
současné době zaměstnává v ČR více než 16 000 zaměstnanců.
Evropa 2 - je soukromá rozhlasová stanice, první komerční rádio v České republice po roce 1989. Začala vysílat
21. března 1990 pod názvem Europe 2. Jedná se o hudební formát CHR rádia zaměřeného na cílovou skupinu
posluchačů ve věku 12-29 let. Společně s rádii Frekvence 1, Rádio Bonton, Dance radio a Zet patří do mediální
skupiny Lagardère Active Radio International. 36 FM vysílačů Evropy 2 pokrývá téměř celou ČR. Stanice vysílá i v
sítích DAB+ a na internetu.
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