Kritéria hodnocení návrhů studentských vědeckých projektů Interní grantové agentury VŠE
(bodové hodnocení)
Kritérium
Přínos projektu
pro vědecký rozvoj
VŠE nebo fakulty
Věcné hodnocení
projektu

5 bodů
Navazuje na probíhající
mezinárodní projekt řešený
na VŠE.

Navazuje na probíhající
projekt VŠE bez
mezinárodní účasti.

Projekt zpracovává
potenciálně vysoce
aktuální oblast výzkumu,
která ani v zahraničí a ani
v ČR není dosud řešena, či
je řešena jen sporadicky.
Finanční požadavky jsou
odpovídající. Všechny
položky jsou odůvodněné.

Projekt zpracovává
novou vysoce aktuální
oblast výzkumu, která
není v České republice
řešena nebo velmi
sporadicky.
Finanční požadavky jsou
mírně nadhodnocené
nebo podhodnocené, ale
krácení rozpočtu není
nezbytně nutné. Všechny
položky jsou
odůvodněné.

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.

Adekvátnost
finančních
požadavků

Úroveň
předpokládaného
publikačního
výstupu

4 body

3 body

2 body

Odpovídá vědeckému
zaměření VŠE, ale bez
návaznosti na jiný
probíhající projekt na
VŠE.
Rozpracovává do hloubky
(rozšiřuje) existující
výzkumy, navazuje na
mezinárodně uznávané
metodiky.

Řeší úlohu neodpovídající
vědeckému zaměření
VŠE.

Zanedbatelná vědecká
hodnota řešení.

Rozpracovává do hloubky
(rozšiřuje) existující
výzkumy v České
republice, navazuje na
jejich závěry.

Projekt řeší dílčí problémy
bez dopadů na rozvoj
vědní disciplíny v ČR.

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.
Pouze příspěvky na
národních konferencích
nebo v nerecenzovaných
časopisech.

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

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

1 bod

Žádné publikace.

U mezifakultních vědeckých projektů v textové části oponentského posudku je nutné zhodnotit také mezioborovost a komplexnost
navrhovaného řešení projektu.

