
 

 

Pravidla soutěže „DronApp“  

Tento dokument obsahuje oficiální pravidla soutěže „DronApp“,  
 

Pořadatel soutěže:  SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková  

                                        organizace, Dominikánská 4, 301 00 Plzeň IČ: 66362717  

   

Kontaktní osoba vyhlašovatele soutěže: Matouš Bolek, DiS.   

Email: bolekm@plzen.eu  

Tel.: +420 378 035 542 

 

Předmět a cíl soutěže: 

Předmětem soutěže DronApp je vytvoření co nejlepší mobilní aplikace sloužící k řízení dronů. 

Cílem soutěže je podpora technického vzdělávání studentů a zvýšení povědomí o bezpilotních 

letadlech a jejich periferiích. 

1. Všeobecná pravidla 

„DronApp“ je soutěž pro studenty středních a vysokých škol do 28 let. Každý soutěžící by měl 

znát programovací jazyk JAVA, případně si znalosti sám doplní. (DRONET v rámci soutěže nebude 

zaškolovat ani vyučovat programovací jazyky.) 

 

Každý soutěžící může mít až dva pomocníky – kamarády či spolužáky. Ovšem i pomocníci musejí 

být studenti a splňovat podmínku maximálního věku 28 let. Tito pomocníci však nebudou 

ohodnoceni. 

 

2. Účastníci soutěž 

Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci (případně jejich pomocníci), kteří splňují podmínky 

soutěže. Soutěžící musí být ve školním roce, ve kterém se účastní soutěže, studentem. Tuto 

skutečnost je povinen soutěžící doložit potvrzením o studiu, nebo předložením indexu či 

žákovské knížky na první konzultační hodině. Každý soutěžící je povinen se zaregistrovat, (dle 

bodu 3 těchto pravidel). Registrací dává účastník organizátorovi souhlas: 

 s natáčením a fotografováním své osoby za účelem tvorby video a foto záznamu pro účely 

prezentace SITMP 

 se zveřejněním svého jména a výsledku, kterého v soutěži dosáhl, na webových stránkách 

soutěže „dronfest.cz/dronapp“.  
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3. Registrace  

Soutěže se mohou zúčastnit jen zaregistrovaní účastníci, kteří splňují podmínky soutěže. 

Registrace je umožněna pouze v době mezi 16. 1. – 28. 2. 2017 prostřednictvím webu soutěže. 

Každý úspěšně zaregistrovaný účastník bude organizátorem soutěže vyrozuměn e-mailem  

o zařazení do soutěže. 

Současně s vyrozuměním bude každému zaregistrovanému účastníkovi odeslán potřebný 

startovací balíček pro Android Studio. Tento balíček obsahuje návod k instalaci  

a nastavení IDE, nezkompilovanou demo aplikaci s detailními popisky, DJI SDK. 

4. Průběh soutěže  

 Termín soutěže: Každý soutěžící je povinen v termínu od 1. 3. do 1. 5. 2017 dodat finální 

výsledek.  

 

 V případě, že účastník nedodá v termínu aplikaci (předmět soutěže), bude diskvalifikován.  

 každý soutěžící je oprávněn v termínu soutěže jeden krát týdně docházet do učebny CENTRA 

ROBOTIKY, v Plzni - Cukrovarské ulici, kde bude k dispozici dron na vyzkoušení programu. Na 

každém termínu návštěvy se musí účastník předem domluvit e-mailem s kontaktní osobu 

vyhlašovatele soutěže, a to minimálně 24hodin předem. V případě, že tak neučiní, není 

možné ze strany vyhlašovatele soutěže zajistit požadovanou součinnost. 

 

 Vlastní soutěž probíhá v rámci platformy Android, v případě zvýšeného zájmu i na iOS. 

Soutěžící je povinen v průběhu celé soutěže ukládat nezkompilovaný kód aplikace do 

úložiště, které bude soutěžícímu zpřístupněno na stránkách soutěže po ukončení registrace. 

Důvodem je kontrola kvality a vyhodnocení aplikace (šance odhalení takové chyby, která by 

mohla vést k poškození dronu).  

 

 Soutěžící je povinen nejpozději do 1. 5. 2017 do úložiště uložit i zkompilovanou aplikaci 

kompatibilní s Androidem 5.1 a novějším, ve formátu „.apk“, popřípadě s iOS 8 ve formátu 

„.app“ spolu se stručnou uživatelskou příručkou o maximální délce 5 stránek ve formátu 

„.doc“. Po vypršení termínu bude úložiště uzamknuto a již nebude možno aplikaci nadále 

upravovat. 

 

 V případě jakýchkoliv problémů, např. se startovním balíčkem, se mohou soutěžící obrátit na 

kontaktní osobu vyhlašovatele prostřednictvím elektronické pošty. Pokud bude uznáno, že je 

ve startovním balíčku závada, budou o tom informováni všichni zaregistrovaní soutěžící.  

 

 Na průběh celé soutěže dohlíží kontaktní osoba vyhlašovatele soutěže: Matouš Bolek, DiS. 

(bolekm@plzen.eu) 

 

  Vyhlášení výsledků proběhne dne 2. 6. 2017 na závěrečném galavečeru DronFestu, který 

proběhne v areálu DEPO2015. Přesný čas vyhlášení bude upřesněn mailem nejpozději do 15. 

5. 2017. 

  



 

 

 Do 15. 5. 2017 bude na webu „dronfest.cz“ zveřejněna porota, která podle níže uvedených 

kritérií zvolí výherce. Pokud si účastník nebude moci cenu převzít osobně, může za sebe na 

vyhlášení poslat zástupce, kterého musí e-mailem nahlásit kontaktní osobě minimálně 24 

hodin před vyhlášením. 

 

 Porota bodově na stupnici (0 až 10 bodů) ohodnotí jednotlivá kritéria, kterými jsou 

o Stabilita 

o Vzhled 

o Všestrannost 

o Využití v praxi 

Maximální počet získaných bodů je 40. Podle počtu získaných bodů porota rozhodne o 

umístění soutěžícího a jeho aplikace v soutěži. V případě shodného počtu bodů rozhodne hlas 

zástupce pořadatele soutěže Matouš Bolek, DiS. 

Následně porota zveřejní pořadí a vyhlásí vítěze soutěže, kterým budou předány věcné IT 

ceny. 

 

5.      Programovací prostředí  

Soutěžícím se doporučuje IDE Android studio. Pokud se soutěžící rozhodne pro jiné IDE, musí 

počítat s omezenou možností konzultací, či absencí některých API od DJI. Též se doporučuje, aby 

soutěžící nestandardní funkce či jiné části kódu řádně okomentovali, aby při vyhodnocování 

kvality kódu nedošlo k nedorozumění. 

6.     Fair play 

Soutěžící se registrací zavazují dodržovat pravidla soutěže. Dále prohlašují, že všechna jejich 

odevzdaná řešení jsou jejich vlastní, které sami vytvořili a nepoužili řešení (i jejich části), které 

místo nich vytvořil někdo jiný. Též se zavazují, že nebudou s vypracováním řešení pomáhat jiným 

soutěžícím. V případě zjištění jakéhokoliv porušení pravidel bude soutěžící diskvalifikován. 

7. Právo vyhlašovatele soutěže 

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži 

není právní nárok. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášené aplikace 

nebo o její vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření 

(především jedná-li se o aplikaci porušující autorská práva, nebo pokud mu to ukládá jiný právní 

předpis). 


