Kritéria hodnocení návrhů studentských vědeckých projektů Interní grantové agentury VŠE (bodové hodnocení)
Kritérium
Vědecký záměr
projektu

Zpracování návrhu
projektu

5 bodů
Perspektivní vědní oblast,
vysoce aktuální vědecký
záměr.

3 body
Rozpracovaná vědní oblast,
omezená aktuálnost
záměru.

Dobrá úroveň zpracování,
cíle konkrétní, reálné,
řešení uspokojivě
podloženo zaměřením
disertací/diplomových
prací.

Uspokojivá úroveň
zpracování, cíle vymezené
rámcově, řešení postrádá
jasné návaznosti na
zaměření
disertací/diplomových prací.

Finanční požadavky jsou
odpovídající. Všechny
položky jsou odůvodněné.

Finanční požadavky jsou
mírně nadhodnocené nebo
podhodnocené, ale krácení
rozpočtu není nezbytně
nutné. Všechny položky jsou
odůvodněné.

Finanční požadavky jsou
nadhodnocené nebo
podhodnocené. Rozpočet je
nutné upravit o méně než 20
%. Maximálně jedna
položka není zcela
odůvodněná, např.
u cestovného nejsou
specifikované konference.

Článek v časopise
s nenulovým impakt faktorem
v databázi Web of Science,
nebo s indikátorem SJR
v databázi Scopus, nebo podíl
na zahraniční knižní publikaci.

Kombinace minimálně dvou
následujících druhů
publikací:
a) knižní publikace (podíl),
b) článek ve vědeckém
recenzovaném časopise,
který je na seznamu
recenzovaných periodik
Rady pro výzkum a vývoj.
c) příspěvek na zahraniční
konferenci ve světovém
jazyce, nebo konferenci
evidované ve světově
uznávané databázi (Web of
Science, Scopus).

Minimálně jedna publikace
typu:
a) knižní publikace (podíl),
b) článek ve vědeckém
recenzovaném časopise,
který je na seznamu
recenzovaných periodik
Rady pro výzkum a vývoj.
c) příspěvek na zahraniční
konferenci ve světovém
jazyce, nebo konferenci
evidované ve světově
uznávané databázi (Web of
Science, Scopus).

Vysoká úroveň zpracování,
cíle konkrétní, náročné,
reálné, řešení plně
podloženo zaměřením
disertací/diplomových prací.

Adekvátnost
finančních
požadavků

Úroveň
předpokládaného
publikačního
výstupu

4 body
Relativně rozpracovaná
vědní oblast, podnětný
vědecký záměr.

2 body
Vyčerpaná problematika,
neperspektivní záměr
Nejasně zpracovaný návrh,
cíle projektu sporné,
návaznost řešení na
zaměření
disertací/diplomových prací
nezřetelná.
Finanční požadavky jsou
nadhodnocené nebo
podhodnocené. Rozpočet je
nutné upravit o minimálně
20 % a méně než o 40 %.
Více než jedna položka není
zcela odůvodněná, např.
u cestovného nejsou
specifikované konference.
Pouze příspěvky na
konferencích nebo v
recenzovaných časopisech.

1 bod
Nevýznamný, odborně
nekompetentní záměr.
Návrh je nedostatečný,
cíle projektu nereálné,
řešení se zaměřením
disertací/diplomových
prací nesouvisí.

Finanční požadavky jsou
zcela neodpovídající
úloze (nadměrné nebo
nedostatečné), projektu
by nepomohla ani mírná
úprava rozpočtu nebo
rozpočtové položky
nejsou odůvodněné.
Nerecenzované časopisy

