
Kritéria hodnocení návrhů studentských vědeckých projektů Interní grantové agentury VŠE 
(bodové hodnocení) 

 
Kritérium 5 bodů 4 body 3 body 2 body 1 bod 

Přínos projektu 
pro vědecký rozvoj 

školy 

Navazuje na řešený 
mezinárodní projekt VŠE. 

Navazuje na řešený 
projekt VŠE bez 
mezinárodní účasti. 

Odpovídá vědeckému 
zaměření VŠE, ale bez 
návaznosti na jiný projekt 
VŠE. 

Řeší úlohu neodpovídající 
vědeckému zaměření 
VŠE. 

Zanedbatelná vědecká 
hodnota řešení. 

Úroveň a kvalita 
personálního 

obsazení 

Viz následující tabulka. Viz následující tabulka. Viz následující tabulka. Viz následující tabulka. Viz následující tabulka. 

Adekvátnost 
finančních 
požadavků 

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. 

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. 

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

Úroveň 
předpokládaného 

publikačního 
výstupu 

Článek v časopise 
s nenulovým impakt 
faktorem nebo podíl na 
zahraniční knižní 
publikaci. 

Kombinace minimálně 
dvou následujících druhů 
publikací:  
a) knižní publikace 
(podíl),  
b) článek ve vědeckém 
(recenzovaném) časopise, 
c) příspěvek na 
mezinárodní konferenci.  

Minimálně jedna 
publikace typu:  
a) knižní publikace 
(podíl),  
b) článek ve vědeckém 
(recenzovaném) časopise, 
c) příspěvek  na 
mezinárodní konferenci.  

Pouze příspěvky na 
národních konferencích 
nebo v nerecenzovaných 
časopisech. 

Žádné publikace. 

 
 
 
 
 
 



Kritérium: úrove ň personálního obsazení 
 

Navrhovatel 5 bodů 4 body 3 body 2 body 1 bod 

Student 1. ročníku 
doktorského studia 

Min. 1 článek IF nebo CR.  Min. 1 z publikací:  
KPP, SM. 

Min. 3 z publikací:  
SN, CN. 

Min. 1 z publikací:  
SN, CN, nebo  
4 publikace jiné. 

Žádné publikace. 

Student 2. ročníku 
doktorského studia 

Min. 1 článek IF nebo CR Min. 2 z publikací:  
KPP, SM. 

Min. 1 z publikací:  
KPP, SM  
nebo min. 4 z publikací: 
SN, CN. 

Min. 2 z publikací:  
SN, CN. 

Nesplnění podmínek 
uvedených u stupně 4. 

Student 3. a vyššího 
ročníku doktorského 

studia 

Min. 1 článek IF. Min. 3 z publikací:  
CR, KPP, SM. 

Min. 1 z publikací:  
CR, KPP, SM. 

Min. 4 z publikací:  
SN, CN. 

Nesplnění podmínek 
uvedených u stupně 4. 

Akademický 
pracovník  

Min. 2 články IF nebo 10 
CR + 1 KP 

Min. 12 z publikací:  
CR, KP, SM. 

Min. 10 z publikací:  
CR, KP, SM. 

Min. 8 z publikací:  
CR, KP, SM  
 

Nesplnění podmínek 
uvedených u stupně 4. 

 
 
Doplňující pravidlo:  
 
Je-li člen řešitelského týmu – student hodnocen větším počtem bodů než  navrhovatel - student, potom celkové bodové hodnocení úrovně a 
adekvátnosti personálního obsazení odpovídá tomuto bodovému hodnocení. 
Je-li člen řešitelského týmu – akademický pracovník hodnocen větším počtem bodů než  navrhovatel - akademický pracovník, potom 
celkové bodové hodnocení úrovně a adekvátnosti personálního obsazení odpovídá tomuto bodovému hodnocení. 
 
 
Vysvětlivky:  
 
IF = článek v časopise s nenulovým impakt faktorem,  
CR = článek v časopise recenzovaný,  
CN = článek v časopise nerecenzovaný,  
SM = příspěvek ve sborníku z konference s mezinárodní účastí,  
SN = příspěvek ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti,  
KP = knižní publikace, 
KPP = knižní publikace příspěvek (min 20 - 30 stran). 
 
 
 
 


