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PODMÍNKY 
mezinárodní soutěže projektů „Transformace“ v rámci 
Mezinárodního týdne produktivity IPWeek 2020 Digital 

 
1. Cíl soutěže 
Cílem soutěže je nalezení a šíření nejlepší praxe ve zvyšování produktivity práce, stimulace tvůrčího přístupu 
k vytváření výrobních systémů Průmyslu 4.0, rozvoji lidského kapitálu a zajištění udržitelného rozvoje.  
 
2. Nominace soutěže  
• KAIZEN PROJECT – Soutěž projektů ve zvyšování produktivity, efektivity výroby a řízení kvality produkce.  
• HUMAN CAPITAL – Soutěž projektů v oblasti rozvoje firemní a výrobní kultury, vzdělávání personálu, 

sociálně orientovaných projektů, programů v oblasti popularizace technického vzdělávání, technické 
tvořivosti dětí a mládeže. 

• SCITECH 4.0 – Zvláštní nominace soutěže roku 2021, věnovaná využití vymožeností vědy a technologií 
v projektech zlepšování procesů a systémů. 

3. Předmět, jazyk soutěže 
Předmětem soutěže jsou realizované zlepšovací projekty prezentované v soutěži v podobě souborů 
materiálů, které odrážejí podstatu realizovaných změn a které jsou vyhotoveny v souladu s požadavky čl. 5 
těchto podmínek, a také obhajoba projektů před mezinárodní porotou v online formátu.  
 
Účastníci soutěže mají možnost obhajovat projekt v jednom ze tří pracovních jazyků IPWeek 2021: angličtině, 
ruštině a češtině. 
 
4. Účastníci soutěže  
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické a právnické osoby, které splnily zadání stanovené těmito podmínkami, 
zaplatily registrační poplatek účastníka soutěže a nejsou výrobci a dodavateli vojenské techniky, zbraní a 
munice.  
 
5. Soutěžní materiály 
5.1. K účasti v soutěži musí účastník předložit soubor soutěžních materiálů: 

1) průvodní list projektu v ruštině a v angličtině ve formátu .doc(x) v souladu s čl. 5.2., 
2) elektronickou verzi posteru (plakátu) projektu ve formátu .pdf, v rozlišení min. 3507×2481 pixelů při 

300 dpi, 
3) videonahrávku1 o projektu, o délce max. 3 minuty ve formátu .mp4 s titulky v angličtině nebo 

samostatně přiložit text k titulkům ve formátu .doc(x), 
4) elektronickou prezentaci (max. 10 snímků v jazyce řečníka) ve formátu .ppt(x).   

 
 

Celkový objem souboru materiálů na jeden projekt je maximálně 2 GB. 

5.2. Podoba průvodního listu projektu.  
 
Obecné informace: 

• Název projektu a nominace 
• Organizace – žadatel 
• Stručná informace o společnosti (max. 500 znaků) 
• Logotyp společnosti (odkaz ke stažení) 

 
1 Je dostačující amatérská nahrávka na kameru telefonu  
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• Autoři projektu s uvedením funkcí 
• Řešitel (osoba, která bude prezentovat projekt před porotou) 

Obsah projektu: 
 

• Problém a aktuálnost 
• Množství hypotéz 
• Využívaná metodika a nástroje 

Výsledky projektu: 
 

• Počet realizovaných činností 
• Roční ekonomický efekt  
• Sociální efekt 

Podoba průvodního listu: 

• Ve formátu .doc(x), max. 3 000 znaků 

5.3. Požadavky na vyhotovení posteru. 
 

1) Poster musí v grafické a výstižné formě vyjadřovat obsah a výsledky projektu.  
2) Poster musí být vyhotoven barevně, orientace posteru – přísně horizontální (elektronická verze 

v rozlišení min. 3507×2481 pixelů při 300 dpi). 
3) Text posteru musí být v angličtině. 
4) Poster musí obsahovat následující oddíly: 

• Informace o projektu:  
Název projektu, nominace, autoři projektu, logo společnosti  

• Problém 
• Řešení, metodologie řešení  
• Výsledek 

5) Doporučujeme při přípravě posterů vzít v úvahu kritéria hodnocení projektů (čl. 8.3.) 

5.4. Odevzdání soutěžních materiálů 
Soutěžní materiály je třeba nahrát na Google Disk, číslování souborů nahraných na disk se musí shodovat 
s číslováním ve čl. 5.1. Odkaz na nahrané materiály odešlete na e-mailovou adresu organizačního výboru 
kuzmicheva@ipweek.eu, v políčku Předmět uveďte: na soutěž, nominace „…“.  
 
6. Pravidla a harmonogram konání soutěže  
Soutěž se koná ve dvou kolech. 
V prvním kole jsou soutěžní materiály zveřejněny na portálu Mezinárodního týdne produktivity, aby mohlo 
proběhnout online hlasování účastníků IPWeek 2021 a hodnocení radou expertů soutěže. Online hlasování 
účastníků IPWeek tvoří 30% a hodnocení rady expertů je 70% v celkovém hodnocení prvního kola. 
 
Druhé kolo probíhá ve formátu online obhajoby před porotou, během níž je promítnuto video o projektu, 
účastník prezentuje projekt (sumárně 10 minut) a také odpovídá na otázky poroty během 5 minut. Vysílání 
obhajoby je dostupné všem účastníkům IPWeek 2021. 
Vítěz v každé nominaci je určen součtem bodů získaných v obou kolech. 
 

 

Harmonogram přípravy a konání soutěže 
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5. dubna 2021 Zahájení přijímání přihlášek do soutěže „Transformace“ 
6. září 2021. Uzávěrka přijímání přihlášek do soutěže „Transformace“ 
10. září 2021 Uzávěrka odevzdání souboru soutěžních materiálů do soutěže 

„Transformace“ 
13. září 2021. Uzávěrka úhrady účastnického poplatku v soutěži „Transformace“  
20. září 2021 Umístění soutěžních materiálů a harmonogramu obhajoby projektů a 

zahájení online hlasování na portálu IPWeek 2021.  
12. října 2021 Soutěž zlepšovacích projektů „Transformace“ 

Obhajoba projektů před mezinárodní porotou podle harmonogramu, 
vysílání na webu IPWeek 2021. 

Vyhlášení výsledků a odměňování vítězů 
15. října 2021 Slavnostní ukončení a odměňování vítězů soutěže „Transformace“  
22. října 2021 Zveřejnění výsledků soutěže na oficiálním webu IPWeek 2021 

 
 
7. Registrační poplatek 
Registrační poplatek činí 2000 EUR za každý předložený projekt, včetně účasti pětičlenného týmu. Všichni 
účastníci soutěže získávají plný přístup k účasti ve benchmark a vzdělávacím programu IPWeek 2021 a také k 
online akademii s videi a týdenními materiály. Po obdržení přihlášky na jméno společnosti účastníka bude 
vystavena faktura k platbě v EUR.  
 
8. Porota, organizátor, kritéria hodnocení soutěžních materiálů 
8.1. Organizátor soutěže  
Soutěž organizuje organizační výbor Mezinárodního týdne produktivity IPWeek 2021. 
Generálním partnerem mezinárodní soutěže projektů „Transformace“ je společnost Siemens. 
 
8.2. Porota a rada expertů soutěže 
 
O vítězích a laureátech soutěže rozhoduje mezinárodní porota. Složení poroty bude zveřejněno na oficiálním 
webu Mezinárodního týdne produktivity IPWeek 2021 do 1. října 2021. 
Rada expertů soutěže je tvořena z řad autoritativních zástupců odborné komunity. Rada hodnotí obsah 
projektů v prvním kole 
 
8.3. Porota hodnotí projekty v souladu s následujícími kritérii: 

1) problém (význam, složitost, originalita, aktuálnost problému) 
2) řešení (systémovost, jedinečnost, metodologie řešení, efekt) 
3) využití vymožeností vědy a techniky, Průmyslu 4.0 
4) tvořivost a synergie různých podstatných věcí v projektu  
5) rozvoj lidského kapitálu, sociální aspekt  
6) přesnost a vizualizace informací na posteru 
7) logika, časový limit, originalita video prezentace a odpovědí na otázky  

Porota rozhoduje o vítězích soutěže podle výsledků žebříčku hodnocení v souladu s kritérii hodnocení 
projektů a s ohledem na výsledky online hlasování a hodnocení rady expertů.  
 
9. Odměňování vítězů, publikace výsledků soutěže 
Vítěz soutěže v každé nominaci je odměněn diplomem prvního, druhého a třetího stupně, zvláštními diplomy 
a pamětními cenami.  
Všichni účastníci obdrží certifikáty účastníka soutěže. 



 4 

Výsledky soutěže jsou zveřejněny na webových stránkách, v oficiálních materiálech Mezinárodního týdne 
produktivity a rozesílají se na adresu partnerů a médií, a také jsou umístěny na portálu IWPeek 2021, kde 
jsou přístupné všem účastníkům Mezinárodního týdne produktivity po dobu 6 měsíců.  
 
Podejte přihlášku do soutěže projektů „Transformace“ v rámci Mezinárodního týdne produktivity IPWeek 
2021 prostřednictvím přihlášky na webu nebo vyplňte přiložený formulář. 
 
V případě dotazů k účasti a podání materiálů se obracejte na  
Kateryna Stryzhevska 
Manažer IPWeek 
e-mail: stryzhevska@ipweek.eu  
tel./WhatsApp +420 775 509 123  
 
 
Formulář přihlášky – na následující straně. 
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Formulář přihlášky k účasti v soutěži projektů „Transformace“  
v rámci Mezinárodního týdne produktivity IPWeek 2021  

 
Podejte Vaši přihlášku do soutěže projektů „Transformace“ v rámci Mezinárodního týdne produktivity 
IPWeek 2021 prostřednictvím formuláře přihlášky na webu nebo vyplňte přiložený formulář. 
 
 

Přihláška do soutěže projektů „Transformace“ 
(vyplňte na každý projekt samostatně) 

 

№ Položka Česky Anglicky 

1 Název společnosti   

2 Vyberte nominaci (ponechte vybranou) 
KAIZEN PROJECT 
HUMAN CAPITAL 
SCITECH 4.0 

3 Název projektu   

4 Jméno, příjmení a funkce účastníka   

5 Jméno, příjmení a funkce kontaktní osoby   

6 E-mail  

7 Telefon (uveďte telefonní předvolbu 
státu)  

Údaje k vystavení faktury v EUR 

8 Adresa společnosti, uveďte PSČ   

9 Adresa k odeslání dokumentů *   

10 Identifikační číslo osoby (IČO)  

 
 
 
Odeslání přihlášky žadatel potvrzuje, že není výrobcem a dodavatelem vojenské techniky, zbraní a munice. 
 
Váš komentář  
 
Vyplněný dotazník odešlete na e-mailovou adresu info@ipaweb.info  
Po obdržení předběžné přihlášky se s Vámi spojí manažer soutěže a projedná s Vámi možnosti účasti a úpravu 
materiálů. 
 


