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MUB-LINE SPECIÁL 9. 6. 2021

“Nejkreativnější PROJEKT odpovědného podnikání FIF 2021“

Každý soutěžní projekt odpovědného podnikání 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 projekt dle
těchto šesti kritérií (u každého kritéria porotce přiradil bodové
hodnocení 0 – 9 bodů, kdy 9 je maximum):
✓ originalita,

✓ kreativita,

✓ soulad s CSR (společenská odpovědnost firem),

✓ realizovatelnost,

✓ prospěšnost a návratnost,

✓ celkový dojem.



METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA VYHLÁSILA SOUTĚŽ

KDO HODNOTIL SOUTĚŽNÍ PROJEKTY A BUDE ŽIVĚ HODNOTIT FINÁLE?

ODBORNÁ POROTA 9. 6. 2021 od 14:15 do 15:30 h v MS Teams a YouTube
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MUB-LINE SPECIÁL 9. 6. 2021

“Nejkreativnější PROJEKT odpovědného podnikání FIF 2021“

FINÁLE 9.6.2021 od 14:15 h v Teams a 

souběžně na YouTube

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



MUB-LINE SPECIÁL 9. 6. 2021
“Nejkreativnější PROJEKT odpovědného podnikání FIF 2021“

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

hodnocení poroty dle šesti kritérií postoupí do živého finále.
• Každý finalista (max. dva zástupci fiktivní firmy) prezentují svůj projekt

odpovědného podnikání po dobu max. 3 min (pořadí finalistů určí los).
• Následuje bezprostřední hodnocení odborné poroty a bodování za finálový

výkon (hodnotí se soulad prezentačních dovedností s obsahem projektu,
udělení bodů na škále od 0 - 9 bodů max).

• Body z finálové prezentace se přičítají k součtu bodů za vyhodnocený
projekt před MUB-line SPECIÁLEM a dle celkového součtu bodů je určeno
konečné pořadí TOP 10.



MUB-LINE SPECIÁL 9. 6. 2021
“Nejkreativnější PROJEKT odpovědného podnikání FIF 2021“

FINÁLE SOUTĚŽE
• Kdo se dostane do finále? To se dozvíte po slavnostním zahájení akce,

tj. 9. 6. 2021 kolem cca 10:15 h.
• Již před akcí si určete max. dvojici z Vaší firmy, která by živě prezentovala

ve finále, pokud do něho postoupíte (v MS Teams – kamera, mikrofon na
vašem počítači). Můžete si připravit prezentaci a sdílet jí při živém finále,
které je na programu od 14:15 do 15:30 h.

• Věříme, že to bude právě Váš projekt, který postoupí do TOP 10. Těšíme se
na Vás!



VŠICHI JSTE 
SKVĚLÍ, KREATIVNÍ,

ODPOVĚDNÍ 
FIKTIVNÍ PODNIKATELÉ!


