Návod

Systém hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
1. Webové stránky a přihlášení
Webové stránky hodnocení jsou umístěny na adrese http://lpu.cz/hodnoceni
Každá stránka je rozdělena na záhlaví, menu (odkazy v levém sloupci) a hlavní část. Na hlavní stránce
(Úvod) v hlavní části najdete důležité informace o systému hodnocení sekce OB.

Obr.1
Pokud patříte mezi hodnotitele zařazené do seznamu hodnotitelů pro rok 2018, dostali jste e-mailem
své přihlašovací údaje. Hodnotitelem se může stát každý držitel licence R3 (skupina Veřejnost) či
vyšší (skupina Hodnotitelé), či aktivní mapař (skupina Mapaři), svůj zájem vyjádří e-mailem
vedoucímu systému Hodnocení. Všichni hodnotitelé mají možnost se do systému přihlásit. Přihlášení
se provádí vyplněním příslušných kolonek Login a Heslo vpravo v záhlaví (Obr. 2).

Obr. 2

Obr. 3

Pozn.: Pokud patříte mezi hodnotitele a neobdrželi jste e-mail s přihlašovacími údaji, obraťte se na správce systému Adam Zitka - azitka@seznam.cz.
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Kliknutím na Přihlásit se se při správně zadaných údajích přihlásíte do systému, což je indikováno
změnou pravé části záhlaví - objeví se zde nápis Přihlášen, vaše jméno, odkaz Moje hodnocení a
tlačítko na odchod ze systému Odhlásit se.
2. Hodnocení závodu
Přihlášený uživatel může přistoupit k hodnocení závodu. Seznam všech hodnocených závodů je
zobrazen v menu. Závody jsou seřazeny podle datumu a jsou popsány zkratkou názvu, datumem a
zkratkou pořádajícího klubu, nad kterou se při najetí myší objeví bublina s centrem závodu. Odkaz
v menu na stránku s hodnocením každého závodu se vytváří až v den jeho konání. Na příkladu na
následujícím obrázku lze takto kliknout na závod TEST. V hlavní části stránky se zobrazí základní
údaje závodu a připravené kolonky pro výsledky hodnocení závodu. Pokud jste jako uživatel přihlášen
a od konání závodu ještě neuběhla doba 1 týdne, objeví se zde i odkaz Hodnotit závod (viz Obr. 4).

Obr. 4
Kliknutím na odkaz Hodnotit závod se otevře formulář pro hodnocení. Tento formulář vyplňte dle
svého uvážení a dle pravidel hodnocení (viz např. stránka Pravidla hodnocení). Závod je hodnocen
v několika kritériích, přičemž ke každému kritériu se přiděluje známka (seznamte se důkladně se
stupnicí!) a v případě jiné známky než 2 je potřeba vždy připsat i poznámku (zdůvodnění svého
hodnocení). Pokud některé kritérium hodnotit nechcete, známku necháte v pozici Nehodnotím.
Způsob výběru známky a vložení poznámky je zřetelný z Obr. 5.
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Obr. 5
Pozn.: Přidělované známky mají následující význam: 1 (= vynikající) - 2 (= bez nedostatků) - 3 (= s menšími nedostatky) 4 (= s většími nedostatky) - 5 (= nevyhovující).

Pokud se vám u některého z kritérií neobjeví prvky pro výběr známky a vložení poznámky, ale jen
informace jako na Obr. 6, znamená to, že nemáte nastavena práva k hodnocení tohoto kritéria. Popis,
jaká skupina hodnotitelů hodnotí jaká kritéria, je v pravidlech hodnocení.

Obr. 6
Své hodnocení uložíte kliknutím na tlačítko Uložit hodnocení. Po úspěšném uložení se vrátíte na
stránku hodnocení závodu dle Obr. 7 a uvidíte hlášku potvrzující uložení. Po dobu jednoho týdne od
konání závodu může hodnotitel své hodnocení opravit kliknutím na odkaz Změnit hodnocení a
vyplněním formuláře s dříve uloženými hodnotami.
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Obr. 7
Na stránce s hodnocením závodu je uvedeno, kolik lidí zatím závod hodnotilo. Celková vážená
známka (počítaná dle vah dílčích kritérií uvedených v pravidlech hodnocení), průměrné známky za
jednotlivá kritéria a poznámky se u daného závodu objeví až po uzavření hodnocení týden po závodě
(navíc je za poznámkami jednotlivých uživatelů v závorce uvedena i známka, příjmení a reg. číslo
daného hodnotitele).
3. Moje hodnocení
Přihlášení hodnotitelé mohou kliknutím na odkaz Moje hodnocení v záhlaví stránky (viz Obr. 3)
nahlížet tabulku se svým hodnocením (Obr. 8) - každý závod má svůj řádek se známkami za
jednotlivá kritéria. Při najetí myší na známku se objeví v bublině i vložená poznámka (pokud byla
zadána, známka je s hvězdičkou).

Obr. 8
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4. Změna osobních údajů, zapomenutí hesla
Změnu osobních údajů (e-mail a heslo) lze při přihlášeném stavu provést kliknutím na své jméno
v záhlaví stránky (viz Obr. 3). Pro změnu hesla je potřeba zadat původní heslo a dvakrát heslo nové.
Heslo nesmí být stejné jako login. Login je v systému neměnný.
Pokud zapomenete své heslo nebo login, klikněte na tlačítko Přihlásit se a objeví se odkaz pomoc.
Kliknutím na tento odkaz se dostanete ke stránce, kde zadáte svůj e-mail (vedený v systému) a na
tento e-mail vám budou přihlašovací údaje zaslány.

5. Diskuze
Do „všeobecné“ diskuze (odkaz Diskuze v levém menu) lze psát i bez nutnosti přihlášení do systému
a její funkčnost se neliší od běžných webových zvyklostí. Diskuze je také připojena ke každému
závodu a to pod přehledem známek a poznámek na stránce hodnocení závodu. Diskuze k závodu je
jen pro přihlášené hodnotitele.
6. Ostatní
-

před prvním hodnocením si důkladně přečtěte stránku Úvod, resp. Pravidla hodnocení
porovnávací tabulku se známkami u závodů s ukončením hodnocením najdete pod odkazem
Přehled známek
doporučeným (nikoli však podmiňovaným) prohlížečem je Mozilla Firefox
připomínky a dotazy ohledně podstaty hodnocení směřujte na vedoucího hodnocení Radima
Hoška, radimho@gmail.com
připomínky a dotazy ohledně funkčnosti stránek směřujte na správce systému Adama Zitku,
azitka@seznam.cz

Adam Zitka
březen 2018
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