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PODMÍNKY 

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

 
 

1. Cíl soutěže 
Cílem soutěže je nalézt a šířit nejlepší praxi ve zvyšování produktivity práce, stimulaci tvůrčího přístupu při 
vytváření výrobních systémů budoucnosti, v rozvoji lidského kapitálu a zajištění udržitelného rozvoje.  
 
2. Nominace soutěže  

• KAIZEN PROJECT – Soutěž firemních projektů ve zvyšování produktivity a efektivity výroby. 

• KAIZEN TEAM – Soutěž vzdělávacích programů a zapojení personálu do systému neustálého zlepšování. 

• HUMAN CAPITAL – Soutěž projektů v oblasti popularizace technického vzdělávání, programů technické 

tvořivosti dětí a mládeže, Industrial Tour, science center a muzeí. 

3. Předmět, jazyk soutěže 
Předmětem soutěže je soubor materiálů, které jsou vyhotoveny v souladu s požadavky čl. 5 těchto podmínek 
a které odrážejí obsah realizovaných projektů, a také obhajoba projektů před mezinárodní porotou v online 
formátu.  
 
Účastníci soutěže mají možnost si vybrat k představení projektu jeden ze tří pracovních jazyků IPWeek 2020: 
angličtinu, ruštinu a češtinu. 
 
4. Účastníci soutěže  
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické a právnické osoby, které splnily zadání, stanovené těmito podmínkami a 
které zaplatily registrační poplatek účastníka soutěže.  
Každá společnost (právnická osoba) je oprávněna představit v soutěži maximálně tři projekty, přičemž 
maximálně dva v jedné nominaci.  
 
5. Soutěžní materiály 
 
5.1. K účasti v soutěži musí účastník předložit soubor soutěžních materiálů: 

1) elektronickou verzi posteru (plakátu) projektu ve formátu .pdf, 
2) elektronickou prezentaci (max. 10 snímků) ve formátu .ppt(x),   
3) videonahrávku 1 prezentace projektu, o délce max. 3 minuty ve formátu .mp4,  
4) anotaci projektu v češtině a v angličtině, předloženou v podobě tezí (maximálně 1400 znaků 

s mezerami na dva jazyky)2, ve formátu .doc(x), 
5) informace o účastníkovi – společnosti: logo účastníka, krátký popis účastníka, max. 500 znaků 

s mezerami v češtině a v angličtině, ve formátu .doc(x). 
Celkový objem souboru materiálů na jeden projekt je maximálně 2 GB. 

5.2. 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.  

 
1 Je dostačující amatérská nahrávka na kameru telefonu.  
2 Překlad do angličtiny mohou po dohodě zajistit překladatelé organizačního výboru. 
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3) Jazyk posteru si účastník vybírá samostatně ze tří pracovních jazyků IPW 2020, v souladu s jazykem 
ústní prezentace (s výjimkou oddílu „informace o projektu“, viz níže). 

4) Poster musí obsahovat následující oddíly: 

• Informace o projektu: Název projektu, nominace, autoři projektu, logo společnosti. Tyto 
informace musí být uvedeny v angličtině a národním jazyce účastníka (nejprve anglická verze 
a potom národní verze).  

• Problém 

• Řešení, metodologie řešení  

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

5.3. Předkládání soutěžních materiálů 
Soutěžní materiály je nezbytné nahrát na Yandex Disk nebo 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 info@ipaweb.info , v políčku Předmět uveďte: na soutěž, nominace „…“.  
 
6. Pravidla a harmonogram konání soutěže  
 

Přípravná fáze  
 

15. května – 20. září 2020  Příjem přihlášek do soutěže a zaplacení registračního poplatku 

15. května – 30. září 2020  Předložení souboru soutěžních materiálů  

První kolo soutěže: Online hlasování.  

30. září 2020  Umístění soutěžních materiálů a harmonogramu obhajoby projektů 
na portálu IPWeek 2020.  

1– 2. října 2020 Seznámení s materiály a online hlasováním všech účastníků 
Mezinárodního týdne produktivity.  
Podle výsledků prvního kola bude do druhého kola vybráno 7 projektů 
v každé nominaci, které získají největší počet hlasů podle výsledků 
online hlasování. 
 

Druhé kolo soutěže: Obhajoba projektů 

6. října – 8. října 2020 Obhajoba projektů před mezinárodní porotou podle harmonogramu, 
vysílání na webu IPWeek 2020. 
Online prezentace posteru projektu (3 minuty) bude možná v podobě 
videonahrávky a odpovědi na otázky poroty (5 minut) na portálu 
IPWeek 2020. 
 

Vyhlášení výsledků a odměňování vítězů  

9. října 2020  Zveřejnění výsledků soutěže na oficiálním webu IPWeek 2020. 
Online odměňování vítězů.   
 

 
7. Registrační poplatek 
 
Registrační poplatek činí 400 EUR za každý předložený projekt. 
Pro zástupce malých podniků částka registračního poplatku činí 200 EUR. 
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 IPW 2020. 
 

mailto:info@ipaweb.info
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8.2. Porota soutěže 
 
O vítězích a laureátech soutěže rozhoduje mezinárodní porota. Složení poroty bude zveřejněno na oficiálním 
webu Mezinárodního týdne produktivity IPWeek 2020 do 1. října 2020. 
 
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.  
 
9. Odměňování vítězů, publikace výsledků soutěže 
Vítěz soutěže v každé nominaci je odměněn diplomem prvního, druhého a třetího stupně a pamětními 
cenami.  
Všichni účastníci obdrží certifikáty účastníka soutěže. 
Výsledky soutěže se zveřejňují na webových stránkách, v oficiálních materiálech Mezinárodního týdne 
produktivity a rozesílají se na adresu partnerů a médií, a také jsou umístěny na portálu IWPeek 2020 a jsou 
přístupné všem účastníkům Mezinárodního týdne produktivity po dobu 6 měsíců.  
 
 
Podejte přihlášku k účasti v soutěži projektů „Transformace“ v rámci Mezinárodního týdne produktivity 
IPWeek 2020 prostřednictvím formuláře přihlášky na webu nebo vyplňte přiložený formulář. 
 
Vaše otázky k účasti v soutěži zodpoví  
Inna Murzová  
Regionální manažerka pro Rusko a SNS 
e-mail: info@ipaweb.info  
tel./WhatsApp +420 77 555 2019  
+420 774 104 392 
 
 
Formulář přihlášky – na následující straně 
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Formulář přihlášky k účasti v soutěži projektů „Transformace“  
v rámci Mezinárodního týdne produktivity IPWeek 2020  

 
Podejte přihlášku k účasti v soutěži projektů „Transformace v rámci Mezinárodního týdne produktivity 
IPWeek 2020 prostřednictvím formuláře přihlášky na webu nebo vyplňte přiložený formulář. 
 
 

Přihláška k účasti v soutěži projektů „Transformace“ 
(vyplňte na každý projekt samostatně) 

 

  Česky Anglicky 

1 Nominace (ponechte vybranou) - KAIZEN PROJECT,  
KAIZEN TEAM,  
HUMAN CAPITAL 

2 Název projektu  povinné  povinné 

3 Jméno, příjmení účastníka(ů) 
 

povinné povinné 

4 Jméno, příjmení kontaktní 
osoby 
 

povinné povinné 

5 E-mail 
 

povinné povinné 

 
Údaje k vystavení faktury v EUR 

7 Název společnosti  povinné povinné 

8 Adresa společnosti, uveďte PSČ povinné povinné 

 
 
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. 
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