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Změny proti minulé verzi jsou označeny takto. 
 
Určování vztažných hodnot 
Vztažné hodnoty jsou určovány na základě konsenzu expertní skupiny (jde tedy o vztažné hodnoty typu CVE). Složení 
skupiny expertů je vždy uvedeno v závěrečné zprávě k vyhodnocení konkrétního cyklu EHK. Seznam všech expertů, kteří se 
podílejí na určování CVE, je k dispozici i na www.sekk.cz v oddíle EHK. 
Vztažné hodnoty jsou (jak je u kvalitativních výsledků běžné) dvojího druhu a označují: 

1. Očekávané výsledky (označované >>>). 
2. Možné / akceptovatelné výsledky (označované >). 

Výsledek účastníka je chybný, není-li ani očekávaný ani možný. 
 
Bodové hodnocení výsledků 
Algoritmus přidělování bodů umožňuje závěrečné, sumární posouzení výkonu každého účastníka. 
Pravidla pro bodování 
Každý účastník obdrží: 
 Za každý očekávaný výsledek (>>>) +5 bodů. 
 Za každý možný  / akceptovatelný výsledek (>) 0 bodů. 
 Za každý chybný výsledek -1 bod. 
Pravidla pro hodnocení 
Hodnocení účastníka probíhá tak, že pro každý vzorek (fotografii) je spočten maximálně dosažitelný počet bodů (bodymax) a 
s tímto počtem je pak porovnán počet bodů, kterého dosáhl účastník (bodyuca). Hodnocení fotografie je pro účastníka označeno 
za úspěšné (+) tehdy, pokud platí: 

bodyuca > 0,6 · bodymax 
(tedy pokud účastník dosáhl alespoň 60 % maximálního možného počtu bodů). 
Každý účastník ve svém výsledkovém listu nalezne v závěrečné tabulce, která shrnuje pro jednotlivé fotografie počty 
dosažených bodů a úspěšnost, i své pořadí podle počtu dosažených bodů. Účastníci, kteří dosáhli shodného počtu bodů 
s jinými účastníky, mají pořadí označeno jako interval. Například zápis 42 – 53 znamená, že 12 účastníků dosáhlo shodného 
počtu bodů a společně se umístila na 42. až 53. místě z pohledu počtu dosažených bodů. 
Pod tabulkou s bodovým hodnocením fotografií je slovy uvedeno celkové hodnocení účastníka (uspěl nebo neuspěl). Aby 
účastník uspěl, musí být úspěšný alespoň u 3 fotografií ze 4. 
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