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MUB-LINE SPECIÁL 9. 6. 2021

“Nejlepší LETÁK odpovědného produktu FIF 2021“

Každý soutěžní leták odpovědného produktu fiktivní firmy, který byl
zpracován a zaslán v souladu s propozicemi soutěže byl před
konáním MUB-LINE SPECIÁLU hodnocen odbornou porotou. Každý
člen odborné poroty hodnotit každý soutěžní leták dle těchto šesti
kritérií (u každého kritéria porotce přiradil bodové hodnocení 0 – 9
bodů, kdy 9 je maximum):
✓ dodržení tematického zaměření letáku, 

✓ originalita,

✓ grafická úprava,

✓ obsah, 

✓ působivost a zaujetí, 

✓ celkový dojem. 



METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA VYHLÁSILA SOUTĚŽ

KDO HODNOTIL SOUTĚŽNÍ LETÁKY A BUDE ŽIVĚ HODNOTIT FINÁLE?

ODBORNÁ POROTA 9. 6. 2021 od 11:30 do 12:30 h MS Teams a YouTube
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MUB-LINE SPECIÁL 9. 6. 2021

“Nejlepší LETÁK odpovědného produktu FIF 2021“

FINÁLE 9.6.2021 od 11:30 h v Teams a 

souběžně na YouTube

Kdy se dozvím, že jsem ve finále 
a jak bude probíhat? 



MUB-LINE SPECIÁL 9. 6. 2021

“Nejlepší LETÁK odpovědného produktu FIF 2021“

FINÁLE SOUTĚŽE
• Deset letáků s nejvyšším počtem bodů na základě součtu bodového

hodnocení poroty dle šesti kritérií postoupí do živého finále.
• Kdo se dostane do finále? To se dozvíte v živém on-line přenosu v Teams a

souběžně na YouTube 9. 6. 2021 od 11:30 h
• Každý finálový leták bude pořadatelem akce během finále promítnut na
obrazovku (pořadí určí los) a živě krátce hodnocen odbornou porotou.
Sledujte tuto zpětnou vazbu poroty, může vám poskytnout inspiraci, jak to
dělat ještě lépe.

• Následně každý z porotců sdělí body, které přidělil soutěžnímu letáku na
základě hodnocení dle 6 kritérií (nejde o žádné nové hodnocení, to
proběhlo před akcí). Na závěr je vyhlášeno pořadí TOP 10.



VŠICHI JSTE 
SKVĚLÍ, KREATIVNÍ,

ODPOVĚDNÍ 
FIKTIVNÍ PODNIKATELÉ!


