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PODMÍNKY  
šampionátu Provozní dokonalost (Operational Excellence)  

mezi týmy firemních účastníků a МВА škol,  
v rámci Mezinárodního týdne produktivity IPWeek 2021  

 
1. Obecná ustanovení  
Tyto podmínky definují cíl, úkoly, účastníky a způsob konání, a také podmínky a kritéria pro 
určení vítězů šampionátu Provozní dokonalost v rámci Mezinárodního týdne produktivity 
20211. 
 
2. Cíle a úkoly šampionátu  
2.1. Cíle šampionátu jsou následující: 

 zvyšovat úroveň znalostí a kompetencí, vyměňovat si nejlepší zkušenosti v oblasti 
využití digitálních technologií, štíhlého managementu a provozní dokonalosti 
v různých oblastech ekonomiky  

 objevovat lídry a odborníky na provozní řízení mezi společnostmi a organizacemi, 
a také školami МВА 

 podporovat profesionální a kariérní růst účastníků šampionátu 

2.2. Úkoly šampionátu jsou následující: 

 vytvořit vzdělávací a komunikační platformu, organizovat soutěže, za účelem výměny 
zkušeností  mezi účastníky, podporovat jejich další rozvoj a šíření nejlepší praxe 

 provést mnohostupňové hodnocení účastníků, založené na využití metodik her 
a případových studií, které umožňují hodnotit skutečné vědomosti a kompetence 
účastníků šampionátu  

2.3. Konání Šampionátu je založeno na následujících principech: 

 otevřenost 
 objektivita 

 transparentnost 

3. Účastníci šampionátu, registrační poplatek  
3.1. Šampionátu se mohou zúčastnit týmy firemních účastníků IPWeek 2021. 
3.2. Složení týmu je 5 osob. 
3.2. Registrační účastnický poplatek na šampionátu je 1500 euro za 1 pětičlenný tým. Cena 
zahrnuje účast týmu na všech akcích konferenčního programu IPWeek 2021. 
3.3. Přihlášky na šampionát se přijímají do 10. září 2021.  
Seznam účastníků týmů a platba registračního poplatku se přijímají do 15. září 2021. 
3.4. Datum konání šampionátu je 14. října 2021, od 9:00 do 15:00 hodin moskevského času 
(UTC +3:00), což odpovídá středoevropskému času od 7:00 do 13:00 (UTC +1:00). 
 
4. Způsob konání šampionátu a principy hodnocení účastníků šampionátu  
4.1. Šampionátu se účastní pětičlenné týmy. Počet týmů – minimálně 3. 
4.2. Během šampionátu na týmy čeká řízení výrobního podniku a nalezení nejvydařenějších a 
nejefektivnějších provozních řešení. Návrh, zavádění, hodnocení výsledků a efektivity 
navrhovaných opatření se bude provádět pomocí digitálního dvojčete – virtuálního zástupce 
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podnikových procesů. To umožní týmům v reálném čase sledovat dopad jejich rozhodnutí na 
klíčové ukazatele podniku.  
4.3. Šampionát probíhá ve třech etapách:  

 1. etapa: Rychlá vítězství. Týmy budou mít za úkol rychlou identifikaci „rychlých 
vítězství“  – nejefektivnějších opatření z hlediska termínů a nákladů na realizaci, a 
také získaného efektu.  

 2. etapa: Komplexní zlepšení. Na rozdíl od první etapy „rychlých vítězství“, druhé 
kolo předpokládá systematičtější propracování problému a potřebu určit vzájemné 
vztahy mezi jednotlivými procesy a jejich ukazateli.  

 3. etapa: Akční plán. S využitím všech získaných údajů v rámci předchozích etap, 
brainstormingu a analýzy hypotéz týmy vypracují akční plán dalších kroků, které 
povedou ke zlepšení efektivity podniku, a předloží jej odborné porotě. 

4.4. Na základě výsledků šampionátu se určují vítězné týmy, které obsadily první, druhé a 
třetí místo.  
4.5. Kritéria hodnocení týmů účastníků v průběhu plnění úkolů na šampionátu: 

 úroveň projevených řídících kompetencí, vědomostí a dovedností v optimalizaci 
procesů a dosažení provozní dokonalosti 

 aktuálnost navrhovaného akčního plánu  
 úroveň zpracování navrhovaného akčního plánu 

 struktura a logika prezentace výsledků  
 originalita, přesvědčivost prezentace a odpovědí na otázky 

4.6. Vítězem šampionátu se stane tým, který na konci tří etap získá nejvyšší počet bodů. 
Pořadí týmů se zobrazuje v reálném čase, což zajišťuje transparentnost hodnocení každé 
etapy. 
 
5. Odměňování vítězů, zveřejnění výsledků šampionátu 
5.1. Vítězové šampionátu jsou odměněni diplomy a poháry, které odpovídají prvnímu, 
druhému a třetímu místu. 
5.2. Všichni účastníci šampionátu obdrží pamětní diplomy.  
5.3. Výsledky šampionátu se zveřejňují na webových stránkách, oficiálních materiálech 
IPWeek 2021 a rozesílají se na adresu partnerům a médiím. Partneři šampionátu mají právo 
zřídit další ceny, které budou zveřejněny na webových stránkách. 
 
 
Podejte Vaši přihlášku na šampionát Provozní dokonalost v rámci Mezinárodního týdne 
produktivity IPWeek 2021 prostřednictvím formuláře na webových stránkách 
https://ipweek.eu/ru/ 
nebo se obraťte na organizační výbor IPWeek 2021: 
e-mail: info@ipaweb.info  
tel./WhatsApp: +420 77 555 2019  

https://ipweek.eu/ru/

