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1.Úvod/Představení 
a. O MakeX 

MakeX je platforma pro soutěže v robotice, která podporuje multidisciplinární učení v            
oblasti vědy a techniky. Zaměřuje se na budování světa, ve kterém je vzdělávání způsobem              
STEAM vysoce ceněné, kde jsou mladí lidé nadšení pro inovace a zapojují se do vzrušující               
robotické soutěže, STEAM Carnival a dalších. 

Soutěž MakeX Robots Competition je pořádána Soutěžním výborem MakeX Robotics,          
pořádaným společností Shenzhen Hulu Maker Co., Ltd. a podporovanou společností          
Shenzhen Makeblock Co., Ltd. Jako hlavní cíl platformy MakeX je, aby mladí lidé             
prostřednictvím soutěže objevili ducha kreativity, týmové práce, zábavy a sdílení.  

Jejím závazkem je podpora technických, vědeckých a vzdělávacích inovací skrze vysoký           
soutěžní standard. Vede mladé lidi k učení v oborech vědy, techniky, strojírenství, umění a              
matematiky* a učí je aplikovat tyto znalosti při řešení praktických problémů           
prostřednictvím vzrušujících a podnětných soutěží. 

*Science (S), Technology (T), Engineering (E), Art (A) and Mathematics (M) - STEAM 

b. Duch MakeX 

 
Kreativita: prozkoumejte nové nápady a dovednosti, využívejte kreativitu a inovativní          
myšlení k překonání výzev skutečného světa. 

Týmová práce: mějte otevřenou komunikaci s partnery, spolupracujte na společném cíli a           
dokončete úkol co nejefektivnějším způsobem pro win-win rozvoj! 

Zábava: užijte si zábavu a vzrušení v soutěži proti svým soupeřům a při procesu řešení              
problémů. 

Sdílení: jako tvůrce mějte otevřenou mysl, sdílejte radost, postřehy a zkušenosti s           
ostatními. 

Duch MakeX je kulturním základem soutěže Robotics Competition společnosti MakeX, která           
inspiruje mladé lidi k získávání nových dovedností, zlepšování týmové práce, získávání           
nezapomenutelných zážitků v soutěži, sdílení jejich poznatků a znalostí s jejich komunitou,            
aby bylo dosaženo jejich velké touhy po změně světa a utváření budoucnosti! 
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2.Soutěž 
a. O Sparku 

 

V MakeX Spark se musí soutěžící zaměřit na téma každého turnaje a plně využít svou               
kreativitu při vytváření projektů prostřednictvím programování softwaru, konstrukce        
hardwaru a představení své práce ostatním. 

S vlastností jednoduchých a flexibilních forem se Spark zaměřuje na vedení dospívajících,            
aby se nejen učili mezioborovým znalostem a aplikovali je na praktické problémy, ale také              
zlepšovali své schopnosti řešit problémy, logické myšlení a rozvíjeli svou kreativitu a            
fantazii. Prostřednictvím tematického a praktického učení pomáhá Spark soutěžícím zlepšit          
komunikační a vyjadřovací schopnosti a plně pociťovat radost ze sdílení. 

b. Plán 
V online soutěži MakeX Spark 2020 bude celkem pět turnajů, dva v anglickém jazyce a tři                
čínském. Každý turnaj je nezávislý na jednom konkrétním tématu. Soutěžící se mohou            
rozhodnout zúčastnit se jednoho nebo více turnajů ve stejné jazykové oblasti (anglické nebo             
čínské), ale nemohou se zúčastnit obou oblastí současně. 

Table 1.1 Rozvrh soutěží  MakeX Spark Online Competition 2020* 

Plán Přihlášení projektu Posuzování projektu Zveřejnění výsledků 

1. Turnaj 17. září - 12. října 13. října - 27. října 28. října - 30. října 

2. Turnaj 
30. listopadu -  
17. prosince 

18. prosince -  
31. prosince 

1.ledna - 4. ledna (2021) 

 

* Poznámka: Mějte prosím na paměti, že přesný čas každého data zahájení se týká 0:00               
hod, GMT 8+, čínského času; přesný čas každého data ukončení se týká 24:00 hod, GMT 8+,                
čínský čas. 

Podmínky účasti 
Online soutěž MakeX Spark je individuální událostí. Každý soutěžící může být instruován            
jedním mentorem. 

Soutěžící ve věku 6 až 13 let (včetně) se mohou zúčastnit soutěže. výchozím bodem pro               
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výpočet věku je počáteční datum sezóny (1. 1. 2020). 

Soutěžící jsou rozděleni do dvou soutěžních skupin: 6-9 let (včetně) pro základní skupinu,             
10-13 let (včetně) pro pokročilou skupinu. 

 

c. Vybavení 

2.c.1 Software 

Tým musí použít mBlock, programovací platformu vyvinutou Shenzhen Makeblock Co., LTD.           
Soutěžící si mohou vybrat mezi mBlock pro Web, mBlock pro Windows nebo mBlock pro              
MacOS. 

 
2.c.2 Doporučený Hardware 

HaloCode 

Doporučuje se, aby soutěžící používali Makeblock HaloCode. HaloCode je bezdrátový          
jednodeskový počítač. Díky vestavěné podpoře Wi-Fi a mikrofonu mohou studenti snadno           
přenést tuto desku do IoT projektů a přidat k ní schopnost rozpoznávání řeči. Je dodáván se                
spoustou senzorů, jako je programovatelné RGB LED světlo, snímač pohybu, dotykový senzor            
a další. A jeho doprovodný software, mBlock, usnadňuje začít a naučit se kódovat s              
HaloCode. Pomocí HaloCode si každý může snadno a zábavně vytvořit vlastní výtvory! 

Doplňky pro AI & IoT Creator 
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Pokud základní deska, jako je HaloCode, nenaplňuje požadavky soutěžícího, doporučujeme          
kombinaci Halocode s doplňkem AI & IoT Creator. Balíček doplňků AI & IoT Creator sice               
neobsahuje základní desku, ale nabízí 13 elektronických modulů mBuild a 9 balíčků            
příslušenství, které mají studentům pomoci porozumět umělé inteligenci, zažít její          
jednoduchou aplikaci v životě, naučit se používat běžné elektronické moduly pro vytvoření            
kreativních projektů a zvládnutí grafických programovacích dovedností. Doplňkový balíček je          
vybaven vhodnými stavebními bloky, Python API, online dokumentací k hardwaru s           
názornými výukovými ukázkami. 

 

2020 MakeX Starter Smart Links Kit 

Doporučuje se, aby soutěžící používali 2020 MakeX Starter Smart Links Kit. Tato řada             
zahrnuje podvozek mBot, ovladač Bluetooth, vysokorychlostní motor pro soutěž, sledovací          
RGB modul, ultrazvukový modul a 9g servo. Představuje výkonnou softwarovou a           
hardwarovou platformu, která uspokojí základní soutěžní potřeby zúčastněných soutěžících. 

 

Nové vybavení již brzy 

Již brzy přijde nové vybavení. Pozorně sledujte oficiální kanály MakeX (oficiální webové            
stránky a platformy SNS).  

Pokud si chcete zakoupit potřebné vybavení, můžete tak učinit na www.rpishop.cz 

d. Témata 

Téma každého turnaje je jiné, pochází z oblasti vzdělávání STEAM, důležitých mezinárodních            
nebo národních událostí, nejnovějšího vývoje v oblasti vědy a techniky, zpravodajských           
zpráv, každodenního života a podobně. Soutěžícím se doporučuje účastnit se více zápasů,            
aby získali plné a důkladné porozumění soutěži. Téma projektu by mělo být pozitivní a mělo               
by úzce souviset s tématem každého turnaje. 

Následuje podrobný úvod konkrétního tématu pro každý turnaj. Soutěžícím se doporučuje,           
aby se zaměřili na dané téma, přemýšleli o něm z různých perspektiv a plně využívali               
fantazii a kreativitu během programování softwaru a konstrukce hardwaru. 

 
2.d.1 Téma 1. turnaje - Inteligentní světla 

Námět: 
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Světlo je pro člověka nezbytné. Přirozené sluneční světlo poskytuje energii a teplo, bez             
nichž většina živého nemůže žít. S rozvojem elektřiny a energetických systémů přináší            
umělé světelné zdroje mnohem více pohodlí v našem životě. V dnešní době potřebujeme             
světla téměř všude. Nadměrné používání světelných zdrojů však také způsobuje problémy.           
Nadměrné, nesprávné nebo nepřiměřené použití světla má za následek světelného          
znečištění, které negativně ovlivňuje naše zdraví, životní prostředí a dokonce ekosystémy. 
 
 

   
Vnitřní a venkovní osvětlení           LED osvětlení pro módu Dopravní světla 

 
Popis motivu 
Tématem 1. turnaje online soutěže MakeX Spark v roce 2020 jsou inteligentní světla (Smart              
Lights). Dobře navržené osvětlení posílá světlo pouze tam, kde je to potřeba, aniž by je               
rozptylovalo jinde. Inteligentní systém osvětlení by měl být ekologický a energeticky           
úsporný. Jak vytvořit lepší svět pomocí inteligentních světel? Zde uvádíme několik klíčových            
bodů, na které byste měli myslet: 

1) Úspora energie: Jak inteligentně spravovat zdroje světla v různých situacích? 
2) Vylepšení kvality života: Jak vytvoříte barevná světla pro zábavu či oslavy? Jak            

používat světla jako signály pro každodenní komunikaci nebo extrémní situaci?          
Existuje ještě nějaké místo, které potřebuje na Zemi osvětlit? 

3) Snižování světelného znečištění: Jak pomoci snížit znečištění světlem? Co můžete          
udělat pro zvýšení povědomí veřejnosti o světelném znečištění? 

 
2.d.2 Téma 2. turnaje - Pomocník v domácnosti 

Námět: 

Co si myslíte o domácí práci? Páchnoucí odpadky? Špinavé postele? Nebo špinavé nádobí a              
oblečení, které musíte každý den dokončit? Rozdělení domácích prací často vede k            
nepříjemným rodinným hádkám. Je zřejmé, že životním snem je, že pokaždé když se             
vracíte domů, je vše pěkné a čisté, ale realita je vždy zklamáním! 

Naštěstí s rychlým vývojem technologií existuje mnoho elektrických spotřebičů, které          
pomáhají uvolnit ruce od domácích prací, jako jsou pračky, robotické vysavače, mikrovlnné            
trouby atd. Nyní je řada na vás, abyste se stali vynálezcem pro život, otevřeli své mysli a                 
zachránili své rodiče, bratry, sestry a sebe před nudnými pracemi! 

 

Popis motivu 

Téma 2. turnaje online soutěže MakeX Spark je Pomocník v domácnosti. Pracujte na tomto              
tématu, budujte efektivní projekty a uvolněte ruce vaší rodiny. Vaše výtvory mohou také             
sloužit mnoha lidem! 

 

5 
 



 

Nejsou žádné zvláštní požadavky na formy nebo typy - můžete si vyrobit pomůcky, které              
vám efektivněji pomohou v domácnosti; můžete vyvinout robota, který nahradí člověka,           
aby mohl samostatně vykonávat domácí práce; můžete vymyslet inteligentní předměty pro           
domácnost, které mohou domácí práce od začátku eliminovat ... Dokud vaše nápady            
souvisejí se snížením domácích úkolů, jste „Pomocníkem v domácnosti“, kterého hledáme! 

e. Postup 

MakeX Spark se zaměřuje na interdisciplinární učení, zdůrazňuje vzájemnou provázanost          
teoretických znalostí a skutečný svět a vybízí soutěžící, aby převzali iniciativu k pochopení             
skutečných problémů a pokusili se problémy řešit různými způsoby. Doporučený postup je            
následující. Každý soutěžící by měl dostatečně připravit a důkladně prozkoumat pozadí a            
skutečnou situaci problému. Shromáždit informace, generovat a testovat možná řešení,          
analyzovat a zhodnotit výsledky. 

P01 Průzkum tématu 

V rané fázi soutěže se soutěžící mohou zaměřit na studium problémů souvisejících s             
tématem v opravdovém světě, hledat řešení a brát je jako téma projektu. Tato soutěž              
povzbuzuje soutěžící k provádění tematických výzkumů a studií, zkoumání skutečných          
problémů, porozumění pozadí, příčině problému a existujícím řešením. 

 

A. Jasný účel 

Po přečtení tématu soutěže je na soutěžících, aby prožívali, pozorovali, zaznamenávali nebo            
přemýšleli o každodenním životě. Následně se pokusí sepsat potenciální problémy a           
objasnit účel výzkumu. 

 

B. Sběr informací 

Shromažďujte informace o výše uvedených potenciálních problémech, identifikujte        
výzkumný objekt a zdroje sběru informací. 

Soutěžící mohou určit potřeby sběru informací na základě okolností a zdrojů. Přínosné je             
porozumění historii vývoje problému (ale není to limitem), současnému organizačnímu nebo           
průmyslovému vývoji; scénáři použití produktu a potřeby uživatelů. Mezi výzkumné metody           
patří, mimo jiné, historické záznamy určité éry, neziskové organizace nebo podniku,           
produkty určité značky, podmínky určitého regionu, specifické segmenty populace atd.          
Vyberte vhodné metody výzkumu podle časových možností a rozpočtu, jako je online            
výzkum, návštěvy na místě, exkurze nebo rozhovory s odborníky. 

 

 

6 
 



 

 

C. Záznam procesu 

Během výzkumu se doporučuje udělat krátký záznam. Zaznamenávejte cenné informace co           
nejvíce související s výzkumem tématu a analytickými plány, abyste mohli kdykoliv           
komunikovat a diskutovat s ostatními a později udělat kontrolu a shrnutí. 

 

D. Shrnutí výzkumu 

Po tematickém výzkumu je dalším krokem systematická analýza a shrnutí. Následně se            
pokuste vygenerovat možná řešení. Můžete se poradit s mentorem nebo profesionály           
zapojenými do problematiky. Mluvte o svých nápadech a získejte zpětnou vazbu a návrhy od              
ostatních a případně přizpůsobte řešení. 

Kromě toho doporučujeme vyvinout výzkumný rámec podle učebního plánu mentora nebo           
podle učebního plánu soutěžících. Poté můžete provést tematický výzkum a studium podle            
tohoto rámce. 

 

P02 Návrh projektu 

A. Příprava vybavení 

Podle požadavků každé soutěže by si soutěžící měli připravit potřebné materiály -            
mechanické částí, elektronické součástky, sady nástrojů, demonstrační desky, dřevěné         
desky, papírové desky, pastelky, fixy a další dekorativní materiály. 

 

B. Vymyslete možná řešení 

Podle závěru tematického výzkumu naplánujte funkci a konstrukci projektu, pokuste se uvést            
seznam odpovídajících zařízení, včetně mechanických součástí, elektronických dílů, vnějšího         
designu atd. Těšíme se na to, že soutěžící vyvinou více řešení pro problémy, které se               
vyskytly během procesu sestavování, a budou pokračovat v experimentování a optimalizaci. 

 

C. Výběr a testování řešení 
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Analyzujte a otestujte výše uvedená řešení. Před formálním zahájením stavby          
doporučujeme vytvořit jednoduchý základní model pro rychlé testování tak, aby se           
usnadnila následná konstrukce projekt na základě přesného řešení. 

 

 

P03 Konstrukce projektu 

Na základě stanoveného plánu soutěžící potvrdí téma a funkce projektu, vyjasní seznam            
zařízení a provedou programování softwaru a konstrukci hardwaru. 

 

A. Sestavení projektu 

Soutěžící musí programovat v mBlock IDE, aby mohli připojit hardwarové vybavení a            
naprogramovat jej. Navrhněte a zkonstruujte hardwarovou strukturu, testujte a         
demonstrujte funkce, a navrhněte vnější podobu zařízení. 

 

B. Záznam konstrukce 

Vytvářejte záznam stavby projektu, zejména logiku programu, procesu vytváření         
elektronických součástek a procesu návrhu vnější podoby atd. Obsah může zahrnovat plán            
návrhu, problémy, které se vyskytly během procesu výstavby a řešení atd. 

 

P04 Návrh plakátu 

The competition requires contestants to make posters for the projects (the picture below as              
an example) and submit it online. P03 Project Construction and P04 Poster Design can be               
carried out together so that the mentors can give instructions more conveniently. 

*Note: The poster needs to be hand-painted and created by the contestants themselves. 

Soutěž vyžaduje, aby soutěžící vytvořili prezentační plakáty k projektům (viz obrázek níže) a             
odeslali je online. P03 Konstrukce projektu a P04 Návrh plakátu mohou být předvedeny             
současně tak, aby mentoři mohli poskytnout lepší instruktáž. 

* Poznámka: Plakát musí být namalován ručně a vytvořen samotnými soutěžícími. 

 

A. Shrnutí projektu 

Do plakátu musí být zahrnuty základní informace o projektu a kreativní nápady soutěžících.             
Specifické požadavky jsou uvedeny v 4.3 Specifikace plakátů. Kromě toho se soutěžícím            
doporučuje, aby se podělili o zkušenosti dosahováním cílů v každé části a o to, co lze dále                 
vylepšit. 
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B. Sebehodnocení 

Věříme, že v každé soutěži je velmi důležité udělat vše pro to, abychom dosáhli jedné věci a                 
dosáhli cíle. Doufáme, že během tohoto procesu budou moci soutěžící zaznamenat a            
shrnout své zkušenosti, pocity, přínosy; pokusit se reflektovat projekt a sami se ohodnotit. 

 

P05 Online podání 

A. Kompletace materiálů 

Uspořádejte a shrňte materiály potřebné k předložení, včetně videí, obrázků, obsahu           
představení a provozních pokynů atd., Které by měly být použity při předkládání projektu.             
Ve videu musí soutěžící představit projekty ústním vyjádřením a demonstrovat funkce.           
Specifické požadavky lze nalézt v 4.2 Specifikace předkládání projektů. 

 

B. Předložení projektu 
Projekty můžete publikovat v komunitě mBlock pomocí mentorů, vyplnit popis a nahrát            
videa a obrázky. Poté klikněte na odkaz pro odeslání na webové stránce soutěže. Vyberte              
odpovídající projekt, vyplňte informace o skutečném zadání a vložte plakát. Před uzávěrkou            
přihlášek mohou soutěžící stále upravovat a optimalizovat předložené projekty. Každý          
turnaj má odpovídající webovou stránku a odkaz na odeslání. Kliknutím níže přejdete na dvě              
shodné webové stránky: 
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3.Hodnocení 
a. Hodnocení 

Prostřednictvím MakeX Spark mohou soutěžící přemýšlet o svých schopnostech v pěti 
dimenzích - elektronické technologie, programovací schopnosti, designové schopnosti, 
inovativní myšlení a komunikační dovednosti. V této soutěži bude výsledek každé dimenze 
úzce souviset s výkonem soutěžících a obsahem předloženého projektu. Podrobnosti 
najdete v dodatku 2: Kritéria hodnocení. Stručný popis parametrů je následující: 

 

1) Elektronické technologie 

★ Soutěžící mohou používat elektronické různě náročné moduly k dosažení funkcí svých           
projektů; 

★ V rámci specifických funkcí svých projektů mohou soutěžící používat různé typy           
elektronických modulů; 

★ Ujistěte se, že elektronické moduly použité v projektu mohou fungovat normálně a            
dosahovat funkcí projektu přesně a hladce. 

 

A. Programovací schopnosti 

★ Soutěžící mohou pomocí grafického programování nebo textového programování        
dosáhnout abstraktních funkcí svých projektů; 

★ Soutěžící dovedou používat koncepty programování nebo algoritmické techniky a         
rozumí tomu, jak používat programové struktury, jako je sekvence, smyčka nebo výběr; 

★ Program je pracuje bez chyb. 

★ Soutěžící si mohou vybrat nejlepší algoritmus. Kód běží hladce a funkce projektu je             
přesně dosažena. 

B. Schopnost navrhování 

★ Soutěžící mohou navrhovat složité mechanické struktury a používat související nástroje          
k dosažení funkcí svých projektů; 

★ Soutěžící mohou použít různé tvůrčí nebo umělecké materiály pro výsledný návrh svých            
projektů; 

★ Projekty se mohou promítnout do designových a estetických schopnostech soutěžícího. 

 

C. Inovativní myšlení 

★ Řešení projektu musí být jedinečné, inovativní a musí ukazovat jedinečnou osobní           
kreativitu. Neexistují žádné velmi podobné projekty nebo produkty vytvořené         
ostatními. 
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★ Projekty úzce souvisí s tématy soutěže, cíloví uživatelé a umístění projektů je jasné a              
informace o tématech lze shromažďovat různými způsoby. 

 

D. Komunikační dovednosti 

★ Soutěžící v demonstračním videu umí mluvit plynule, s bohatou slovní zásobou, jasnou            
výslovností, úplnými a přesnými popisy; 

★ Soutěžící umí ukázat kompletní proces řešení problémů, který úzce souvisí s konečným            
řešením jejich projektů. 

 

Soutěž podporuje originální nápady. Soutěžícím doporučujeme, aby mysleli samostatně a          
začlenili do svých projektů poznatky, zkušenosti a myšlenky. Předpokládá se, že každý            
soutěžící může mít jiné chápání tématu a rádi bychom viděli stovky a tisíce různých              
propracovaných návrhů, spíše než kopie stejných produktů. 

b. Ocenění 

Aby si soutěžící opravdu užili a prožili ducha “MakeX: kreativita, týmová práce, zábava a              
sdílení”, je stanovena řada ocenění, která budou ukazovat uznání a povzbuzovat za vynikající             
schopnosti a výkon soutěžících. Doufáme, že se každý soutěžící může soustředit na svůj             
individuální vývoj, plně se iniciuje a prokáže své silné charakteristické rysy. Druhy ocenění             
mohou být v průběhu sezóny aktualizovány. Aktuální seznam zvláštních cen je následující: 

☺ Young Engineer—Elektronické moduly fungují bez problémů, kód pracuje hladce a není           
těžké dosahovat požadovaných funkcí hardwaru a softwaru. Soutěžící svými skvělými          
dovednostmi s elektronikou a programováním ukazují svůj potenciál budoucích         
inženýrů. Účastníci s celkově dobrým výkonem v oblasti elektronických technologií a           
programovacích dovedností mají příležitost vyhrát ocenění "Young Engineer". 

☺ Young Designer—Mechanická struktura je stabilní, vzhled je vizuálně atraktivní, a          
celkově má projekt určitý stupeň uměleckého vyjádření. Soutěžící představují potenciál          
stát se budoucími designéry s vynikajícími návrhářskými a estetickými schopnostmi.          
Soutěžící, kteří dobře pracují v rámci „Design Ability“, mají příležitost vyhrát cenu            
„Young Designer“. 

☺ Best Creativity—Projekt je kreativní a velmi atraktivní, jeho účel je jasný. Soutěžící            
ukazují svou jedinečnou schopnost zkoumat téma a inovace v soutěži. Soutěžící, kteří            
dobře pracují v rámci „Innovative Thinking“, mají příležitost vyhrát „Creativity Award“. 

☺ Best Demonstration—Ukázka je plynulá s bohatým obsahem. Zobrazovací forma je          
nová. Proces řešení problémů je úplný, jasný a soutěžící vykazují vynikající komunikační            
schopnosti. Soutěžící, kteří dobře pracují v rámci „Communication Skill“, mají          
příležitost vyhrát cenu „Best Demonstration award“. 

Za předpokladu splnění pravidel, má 50% nejlepších soutěžících získat speciální ocenění,           
pokud dosáhnou odpovídajícího bodového hodnocení a tomu odpovídajícímu pořadí. Každý          
soutěžící může získat pouze jedno zvláštní ocenění. Zvláštní cena pro každého soutěžícího            
je vybrána na základě nejvyššího skóre. Pokud soutěžící získá stejné nejvyšší skóre ve 2              
nebo více kategoriích, provede se komplexní výběr v pořadí výše uvedeného seznamu            
zvláštních ocenění. Všichni soutěžící, kteří získají zvláštní ocenění, mají příležitost          
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přihlásit se do soutěže World Robot Contest 2020. 

☺ Young All-rounder—v každé soutěži má 5 nejlepších účastníků, kteří dosáhli nejlepšího           
hodnocení ve všech kategoriích, možnost vyhrát cenu "Young All-rounder". Vítězové          
tohoto ocenění jsou zároveň kvalifikováni na účast v MakeX World Championship           
2020.  

Za předpokladu dodržení pravidel, mohou soutěžící, kteří nezískali žádnou cenu, získat           
doklad o účasti, aby byli motivováni pokračovat ve svém úsilí v budoucím studiu a životě. 

In addition, the competition specially sets up the following awards for schools or educational              
organizations that actively arrange students to participate in MakeX Spark: 

Kromě výše uvedených ocenění jsou také vypsána ocenění pro školy či vzdělávací            
organizace, které aktivně sdružují a podporují studenty k účasti na soutěžích MakeX Spark: 

☺ Excellent Mentor—Tato cena je udělena mentorovi, který organizuje soutěžní aktivity a           
vede soutěžící k důkladnému výzkumu. Soutěžící od něj získali hodně z procesu učení,             
výzkumu a konstrukce. O ceně se rozhoduje komplexně podle počtu soutěžících a            
oceněných projektů, za kterými stojí stejný mentor. Celkem bude uděleno pět ocenění            
za každý turnaj. 

☺ Excellent Organization—Cena je komplexně vybírána podle počtu soutěžících a         
oceněných projektů přihlášených stejnou vzdělávací organizací. Celkem bude uděleno         
pět ocenění za každý turnaj. 

4.Specifikace 
a. Specifikace projektu 

S01. The main body of the project is hardware. MakeX Spark je kreativní soutěž v              
konstruování, která vyžaduje, aby soutěžící naprogramovali hardware. Hlavní částí         
projektu je hardware. 

S02. Každý soutěžící může přihlásit pouze jeden projekt. 

b. Specifikace přihlášení projektu 

4.b.1 Název projektu 

S03. Nezbytné—Zveřejněný projekt musí obsahovat oficiální název projektu a musí být          
přesně stejný jako název plakátu projektu. 

S04. Přesnost—název projektu je v souladu s obsahem a jeho znění je gramaticky správné. 

S05. Zpřesnění—název projektu by měl být stručný a měl by ponechávat prostor pro            
představivost. 

S06. Živost—Název projektu vytváří několik obrázků, které mohou lidem pomoci rychle          
pochopit znění, které se projekt snaží představit. 

 
4.b.2 Úvod 

S07. Obsah—Představení projektu zahrnuje téma a funkci. 
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S08. Jasná logika - popis projektu je působivý, má jasnou logiku a pomáhá ostatním snadno              
najít klíčové body. 

S09. Stručnost—Představení celého projektu by nemělo překročit 1000 slov, obvykle je          
nejlepší 700 až 900, nejdelší nesmí přesáhnout 2000 slov. 

S10. Skutečnost—popis by neměl zveličovat skutečné funkce a pracovní mechanismus         
projektu. 

 
4.b.3 Instrukce 

S11. Jasné kroky - kroky by měly být jasně uvedeny v pokynech a mezi jednotlivými kroky by                
měl být vzájemný vztah. 

S12. Specifický popis - Vyhněte se situacím, kterým čtenáři neporozumí, nemohou pomocí           
pokynů dosáhnout požadovaného účinku. Nezaměňujte, nevynechávejte ani       
nepřeskakujte kroky. 

 
4.b.4 Zdrojový kód  

S13. Nahraný zdrojový kód by měl mít jasné značky pro realizaci každé funkce. 

S14. Značky v kódu by měly být jednoduché, aby porota mohla snadno pochopit logiku. 

 
4.b.5 Video 

S15. Podporovaný formát videa je MP4 a MOV. Soubor nesmí přesáhnout velikost 200 MB 

S16. Dbejte na dobré osvětlení abyste se vyhnuli rozmazanému a nejasnému obrazu. 

S17. Video by mělo obsahovat ústní představení soutěžícím a také ukázku funkčnosti           
projektu. 

S18. Forma videa není omezena, ale musí být snadno srozumitelná. 

 
4.b.6 Obrázky 

S19. Podporované obrazové formáty jsou GIF, JPG a PNG, nepřesahující velikosti 10 MB. 

S20. Nahrajte prosím alespoň 3 fotografie a při publikování vyberte jednu fotografii jako            
obálku projektu. 

S21. Fotografie by měly jasně a čitelně zobrazovat hlavní objekt zájmu. 

S22. Pořiďte fotografie z několika úhlů, abyste plně představili strukturu a design všech částí             
projektu. 

 
4.b.7 Jazykové požadavky  

S23. Zadejte název projektu, úvod a instrukce v angličtině tak, aby byl obsah pro rozhodčí              
jasně srozumitelný.  

S24. Pokud nemůžete nahrát video v angličtině, je také přijatelná prezentace v místním            
jazyce s anglickými titulky. 
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4.b.8 Užitečné rady 

S25. Celá prezentace videa a obsah úvodu projektu by se měl vyvarovat zbytečného nebo             
irelevantního popisu. 

S26. Nahrané materiály zkontrolujte ihned po odeslání pro případ, že se něco pokazí.            
Soutěžící mohou přijít o body v hodnocení, pokud neuvedou odpovídající popis           
podaného projektu. 

c. Specifikace plakátu 

4.c.1 Tvůrčí metoda 

S27. Plakát musí být vytvořený a ručně nakreslený samotnými soutěžícími. Doporučujeme,          
aby využívali představivost a uměleckou kreativitu k zobrazení svého projektu s           
barevnými prvky. 

S28. Velikost každého plakátu by neměla přesáhnout 297 x 420 mm (standardní formát            
papíru A3). Soutěžící může nakreslit až 3 samostatné plakáty, pokud jeden nestačí,            
nebo je všechny propojit do jednoho PDF. Lze použít papír nebo jiné materiály,             
zobrazovací desky šetrné k životnímu prostředí, s jasným obsahem pro snadné čtení. 

 
4.c.2 Obsah plakátu 

S29. Obsah plakátu by měl zobrazovat základní informace o projektu - název projektu, jméno             
autora, popis hlavních funkcí a inspirací projektu. Plakát může také zobrazovat objev            
problému - proces řešení problému, nejlépe s rukopisy, jako jsou návrhové skici,            
struktura a náčrt programové logiky. 

S30. Uveďte hlavní části hardwaru. Pokud je použito velké množství materiálu jednoho typu,            
jako je papírový obal nebo kovový paprsek, stačí vyplnit název materiálu bez vyčíslení             
množství. 

Příklad: 1x mCore mainboard, několik kartonů, 1x ultrazvukový senzor. 

 
4.c.3 Jazykové požadavky 

S31. Zadejte název projektu, úvod a instrukce v angličtině tak, aby byl obsah pro rozhodčí              
jasně srozumitelný 

 
4.c.4 Vložení plakátu 

S32. When submitting the project, the poster is preferably submitted in PDF format. If you              
cannot transfer the poster into PDF, please take HD pictures and upload, with up to 3                
pictures and size no more than 20M in total.  

Při vkládání projektu je plakát nejlépe nahrát ve formátu PDF. Pokud plakát nelze             
převést do formátu PDF, vyfotografujte obrázky ve vysokém rozlišení. Můžete nahrát           
až 3 obrázky o celkové velikosti maximálně 20 MB. 

S33. Název plakátu musí být stejný jako název projektu. 
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5.Soutěžní pravidla 
a. Bezpečnostní pravidla 

R01.Používání nebezpečných materiálů, jako jsou kontaminované a nestabilní chemikálie, je          
zakázáno. 

R02.Používání vysoce výkonných zařízení a nebezpečných materiálů, které mohou způsobit          
zranění, je zakázáno. 

R03.Různé součástky projektu musí být používány bezpečně pod vedením mentorů. 

R04.Hlavní rozhodčí mají právo diskvalifikovat účastníky na základě bezpečnostních rizik          
projektu. 

R05.Soutěžící by si měli tuto příručku pečlivě přečíst. Připravovat se na soutěž, navrhovat a              
stavět své projekty pod vedením mentorů. 

R06.Soutěžící se musí v průběhu soutěže řídit pokyny mentorů. Neprovádějte nebezpečné           
činnosti bez souhlasu. 

R07.Při používání nástrojů (jako jsou šroubováky, ostré nože) a dalších nebezpečných           
materiálů věnujte pozornost bezpečnosti a používejte je pod vedením mentorů. 

b. Vysvětlení pravidel 

R08.Aby byly zajištěny spravedlivé a vysoce kvalitní soutěžní podmínky, má MakeX Robotics            
Competition Committee právo pravidelně aktualizovat tuto příručku, publikovat a         
implementovat potřebné změny před soutěží. 

R09.Během soutěže budou veškeré záležitosti, které zde nejsou uvedeny, určovat hlavní           
rozhodčí. 

R10.Průvodce pravidly je základem práce poroty a hlavního rozhodčího, který má právo            
konečného rozhodnutí během soutěže. 

6.Prohlášení k pravidlům 
Soutěžní výbor Makeblock MakeX Robotics si vyhrazuje právo konečné interpretace          
průvodce pravidly online soutěže Makeblock MakeX Robotics 2020. 

a. Zřeknutí se odpovědnosti 

Všichni soutěžící v soutěži MakeX Robotics Competition 2020 musí plně chápat, že            
bezpečnost je nejdůležitější otázkou pro udržitelný rozvoj soutěže Robotics MakeX. V zájmu            
ochrany práv a zájmů všech soutěžících a organizátorů, musí všichni soutěžící zaregistrovaní            
v online soutěži MakeX Spark 2020 do roku 2020 uznat a dodržovat následující bezpečnostní              
ustanovení: 

Při přípravě projektů soutěžící přijímají odpovídající bezpečnostní opatření a všechny          
součásti použité pro stavbu budou zakoupeny od oficiálních výrobců. 
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Během soutěže by se soutěžící měli ujistit, že všechny činnosti, jako je výstavba, testování a               
demonstrace, neublížily členům týmu, dalším soutěžícím, hlavnímu rozhodčímu,        
zaměstnancům či divákům a neponičily vybavení a místa. 

Dojde-li při konstrukci v průběhu soutěže, k jakémukoliv jednání, které by mohlo porušit             
národní zákony, předpisy nebo normy, nesou všechny důsledky z toho plynoucí sami            
soutěžící. 

Soutěžní soupravy a díly prodávané a poskytované výrobcem, Shenzhen Makeblock Co., Ltd.,            
by měly být používány v souladu s pokyny k použití. Shenzhen Makeblock Co., Ltd. a výbor                
MakeX nenesou odpovědnost za zranění nebo škody na majetku v důsledku nesprávného            
použití. 

b. Prohlášení o autorských právech 

Shenzhen Hulu Maker Co., Ltd. si vyhrazuje autorská práva na tohoto průvodce pravidly. Bez              
písemného souhlasu nebo povolení společnosti Shenzhen Hulu Maker Co., Ltd není dovoleno            
skupině nebo jednotlivci průvodce reprodukovat jakoukoliv cestou, zejména sdílením v          
elektronických sítích, elektronických médiích nebo písemných médiích.  
 

Dodatek 1:  
Tabulka hodnocení 

Tabulka hodnocení MakeX Spark Online Competition 

Kategorie Podkategorie 
Úroveň 

5 4 3 2 1 0 

Elektronická 
technologie 

Elektronická technologie       

Programovací 
dovednosti 

Programovací dovednosti       

Schopnost návrhu 
Aplikování struktury       
Vnější podoba       

Inovativní myšlení 
Inovace       
Vztah k tématu       

Komunikační 
dovednosti 

Ústní projev       
Zpracování prezentace       

 

Dodatek 2:  
Podrobnosti o kritériích  posuzování 

Kritéria hodnocení 1:  Electronická Technologie 
Podkategorie Úroveň Kritéria hodnocení 
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Elektronické 
technologie 

5 
Použití elektronických modulů, které umožňují obrazové vnímání       
nebo techniky stejné úrovně obtížnosti. Moduly jsou správně        
zapojeny a dosahují funkcí projektu. 

4 
Použití elektronických modulů, které umožňují rozpoznání hlasu       
nebo techniky stejné úrovně obtížnosti. Moduly jsou správně        
zapojeny a dosahují funkcí projektu. 

3 
Použití serva, motoru nebo jiných elektronických modulů v        
kombinaci s různými druhy senzorů. Moduly jsou správně zapojeny         
a dosahují funkcí projektu. 

2 
Použití 3 a více senzorů. Moduly jsou správně zapojeny a dosahují           
funkcí projektu. 

1 
Použití 1 - 2 druhů senzorů. Moduly jsou správně zapojeny a           
dosahují funkcí projektu. 

0 
Žádné elektronické moduly. Užití techniky popsané výše, ale bez         
dosažení požadované funkcionality nebo dosažení funkcionality,      
která je zcela irelevantní k danému tématu. 

 
Kritéria hodnocení 2:  Programovací dovednosti 

Podkategorie Úroveň Kritéria hodnocení 

Programovací 
dovednosti 

5 
Použití textového programovacího jazyka jako je Arduino C nebo         
Python. Schopnost adaptovat algoritmy AI k dosažení funkcí        
rozpoznání hlasu a obrazu nebo funkcí stejné obtížnosti. 

4 
Použití textového programovacího jazyka jako je Arduino C nebo         
Python, použití PID v programu nebo funkce stejné obtížnosti. 

3 
Použití grafického programovacího jazyka, volba datové struktury a        
logických algoritmů, komplexní použití “event”, “variable” a       
“function” v programu. 

2 
Použití grafického programovacího jazyka, zahrnující 3 druhy       
programovací struktury: “order”, “loop”, “select”. Použití 1 nebo 2         
typů bloků “event”, “variable” a “function” v programu. 

1 
Použití grafického programovacího jazyka, zahrnující 0-2 druhy       
programovací struktury: “order”, “loop”, “select”. Žádný typ bloků        
“event”, “variable” a “function” v programu. 

0 
Žádný program, nebo program, který je k projektu kompletně         
irelevantní. 

 
Kritéria hodnocení 3: Designová dovednost 

Podkategorie Úroveň Kritéria hodnocení 

Aplikace 
struktury 

5 
Návrh a konstrukce alespoň 3 druhů jednoduchých či složitých         
mechanických struktur. Kombinujte různé struktury s rozumem. 

4 
Návrh a konstrukce 1 - 2 druhů složitých mechanických struktur,          
jako třeba robotická paže a ruka, a pod. 

3 
Návrh a konstrukce 1 - 2 druhů složitých mechanických struktur,          
jako třeba kombinace kliky, hřídele, spojovací tyče či        
rovnoběžníkové struktury, a pod. 

2 
Návrh a konstrukce 1 - 2 druhů jednoduchých mechanických         
struktur, jako jsou kladky, soukolí, pohony řemenem či řetězem, a          
pod. 

1 
Použití nejjednodušších stavebních bloků k sestavení bez dalšího        
mechanického spojení nebo jakékoliv mechanické transmise. 

0 
Projekt nemá žádnou strukturu, obsahuje pouze propojené       
elektronické součásti. Nebo struktura nemá nic společného s funkcí         
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projektu. Nebo struktura nefunguje vůbec. 

Vnější podoba 

5 

Použití více než 2 druhů zpracování materiálů k vytvoření vnější          
podoby, jako je třeba 3D tisk a lasercut. Použití jiných materiálů a            
jejich výtvarné zpracování je též možné. Projekt je atraktivní a v           
souladu interaktivním zařízením. 

4 

Použití jednoho způsobu, jako je 3D tisk, lasercut nebo jiný materiál           
k vytvoření vnější podoby. Užití výtvarných materiálů a nebo         
ekologicky přátelských materiálů. Projekt působí celkově jako       
krásný. 

3 
Pro vnější podobu je užito 3 a více výtvarných materiálů. Projekt           
působí celkově jako poměrně pěkný. 

2 
Pro vnější podobu je užito 1-2 výtvarné materiály. Projekt působí          
poměrně běžně. 

1 
Užití předpřipravených produktů nebo aplikací ke zkrášlení.       
Projekt je obyčejný. 

0 
Projekt má pouze mechanickou strukturu a zapojenou elektroniku        
bez vnějšího designu. Případné ztvárnění vnější podoby nemá nic         
společného s tématem projektu. 

 
Kritéria hodnocení 4: Inovativní myšlení 

Podkategorie Úroveň Kritéria hodnocení 

Inovace 

5 
Řešení projektu je velice unikátní a inovativní; žádný jiný projekt          
neodráží unikátní kreativitu. 

4 
Řešení projektu je relativně inovativní, kombinuje funkce z jiných         
projektů s vlastními vylepšeními, odráží určitou kreativitu. 

3 
Řešení projektu je inovativní, vylepšuje funkci z jiného projektu,         
odráží určitou kreativitu. 

2 
Řešení projektu je obyčejné, opakuje funkce jiných projektů bez         
jakéhokoliv vylepšení. 

1 Řešení projektu je běžné, pouze opakující funkci jiného projektu. 

0 
Řešení projektu nevykazuje žádnou osobní kreativitu, je vysoce        
podobné jiným projektům či produktům. 

Vztah k  tématu  

5 
Je jasné, jak je projekt orientovaný a jaký je cílový uživatel. Odráží            
nabyté informace ze 3 typických zdrojů, jako jsou experti,         
organizace a související odvětví. Projekt souvisí s tématem. 

4 
Je jasné, jak je projekt orientovaný a jaký je cílový uživatel. Odráží            
nabyté informace z 1-2 typických zdrojů. Projekt souvisí s tématem. 

3 

Není úplně jasné, jak je projekt orientovaný a jaký je cílový uživatel.            
Odráží nabyté informace ze 3 typických nebo běžných zdrojů, jako          
jsou informace z internetu, zprávy z médií, pozorování běžného         
života. Projekt souvisí s tématem. 

2 
Není úplně jasné, jak je projekt orientovaný a jaký je cílový uživatel.            
Odráží nabyté informace z 1-2 typických nebo běžných zdrojů.         
Projekt souvisí s tématem. 

1 
Není úplně jasné, jak je projekt orientovaný a jaký je cílový uživatel.            
Jádro projektu stěží souvisí s tématem a nebo s ním nemá nic            
společného. 

0 Projekt nemá nic společného s tématem. 

 
Kritéria hodnocení 5：Komunikační dovednosti 

Podkategorie Úroveň Kritéria hodnocení 
Ústní projev 5 Plynulý a přehledný přednes, bohatá slovní zásoba, jasná 
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výslovnost, přesné použití slov a idiomů k popisu projektu, včetně 
všech požadovaných informací. 

4 
Plynulý výraz, nedostatečně přehledný, bohatá slovní zásoba, jasná 
výslovnost, může projekt přesně popsat, nedostatek některých 
požadovaných informací. 

3 
Plynulý výraz, nedostatečná přehlednost, mírná slovní zásoba, 
jasná výslovnost, nedostatek některých požadovaných informací, se 
spoustou irelevantních informací. 

2 
Občasné pauzy, omezená slovní zásoba, jasná výslovnost, 
nedostatek požadovaných informací. 

1 
Mnoho pauz, špatná slovní zásoba, nezřetelná výslovnost a žádné 
požadované informace. 

0 Ve videu není žádný ústní projev. 

Zpracování 
prezentace 

5 
Představení kompletního procesu řešení problému, včetně 
definice problému, analýzy problému, generování možných řešení, 
výběru a testování řešení, analýzy a vyhodnocení výsledků.v 

4 
Zobrazuje klíčové kroky v procesu řešení problémů, včetně 
definice problému, testování řešení a analýzy výsledků. 

3 
Ukazuje celý proces řešení problému, ale některé kroky jsou pro 
finální projekt irelevantní. Chybí interpretovatelná logika. 

2 
Ukazuje 3 kroky procesu řešení problémů, ale ne všechny klíčové 
kroky (definice problému, testování řešení, analýza výsledků). 
Chybí interpretovatelná logika. 

1 
Ukazuje pouze 1-2 kroky procesu řešení problému. Nedostatek 
procesu myšlení. Mate lidi v tom, proč problém existuje, jaké 
problémy byly vyřešeny a jak konečný projekt řeší problém atd. 

0 
Proces řešení problému zcela chybí nebo obsah prezentace zcela 
nesouvisí s projektem. 

Dodatek 2: Zdroje 
Můžete se připojit do Skypové skupiny k soutěži MakeX Spark Online Competition 2020: 
https://join.skype.com/X5KZg8YXsnXp 

 
* Poznámka: Než kliknete na odkaz výše, přihlaste se prosím pomocí účtu Skype. V              
opačném případě, pokud vyberete možnost Připojit se jako host bez účtu, bude vaše             
konverzace hosta trvat pouze 24 hodin. 

MakeX Official Website: http://www.makex.io  
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MakeX Contact Email: makex_overseas@makeblock.com 
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