Aplikace pro hodnotitele soutěže Žihadlo 2014
Žihadlo roku je soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň, jejímž pořadatelem je obecně
prospěšná společnost Neziskovky.cz. Cílem soutěže je upozornit na kvalitní veřejně
prospěšné kampaně neziskových organizací, které podněcují společnost k veřejně
prospěšným aktivitám. Do letošního již 8. ročníku bylo přihlášeno rekordních 112 kampaní
od 68 neziskových organizací z České a Slovenské republiky.
Vyšší počet přihlášek automaticky znamená také zvýšené nároky na práci
Hodnocení kampaní probíhá ve dvou kolech. V 1. kole hodnotí porotci jednotlivě
zaslané kampaně neziskových organizací na základě předem daných kritérií.
systém hodnocení byl především velmi časově náročný, protože neumožňoval
prohlížet přihlášky a zaslané práce a hodnotit je na jednom místě.
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Díky nadšeným studentům SPŠE Ječná Praha se podařilo v rekordně krátkém čase vytvořit
aplikaci, která porotcům v letošním ročníku hodnocení podstatně zjednodušila. Tato aplikace
výrazně posunula systém hodnocení a snížila jeho časovou náročnost.
„V porotě Žihadla jsem měla možnost být letos již podruhé a ráda bych Vám poděkovala za
výrazné usnadnění práce hodnotitele díky nové aplikaci. Aplikace byla úžasným pokrokem
zejména v tom, že nabízela všechny důležité informace na jednom místě. Velmi jsem
ocenila, že možnost ohodnotit projekty byla hned pod informacemi o kampani od
neziskových organizací. Také přímé linky na kampaně byly uživatelsky pohodlné. Vzhledem
k tomu, že letos se do soutěže přihlásilo obrovské množství kampaní, byla jsem opravdu
ráda, že díky Vaší aplikaci jsem ušetřila spoustu času, který by zabralo přepínání mezi
různými dokumenty. Ještě jednou Vám tedy děkuji za příležitost projekty hodnotit a zároveň
na vlastní kůži vyzkoušet, že i webové prostředí pro hodnotitele může mít vysokou
uživatelskou kvalitu.“ (Lenka Janoušková, specialista společenské odpovědnosti ČSOB)
Aplikace neposlouží pouze tomuto ročníku soutěže Žihadlo, ale její výhody budeme využívat
i v dalších ročnících. Do budoucna se otevírá možnost rozšíření aplikace tak, aby mohla být
využívána i neziskovými organizacemi, které se do soutěže budou hlásit. Zde by časová
úspora spočívala hlavně v tom, že by neziskové organizace přihlášku vyplňovaly a práce
ukládaly na stejném místě a mohly se pak k informacím průběžně vracet.
Náš velký dík patří studentům Janovi Růžičkovi a Vladimírovi Litovkinovi, kteří aplikaci
vytvořili, a také SPŠE Ječná Praha za to, že studenty v takové práci podporuje.
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