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Príloha č. 2 k Smernici č. 180 

 

 

 

Formulár hodnotenia a hodnotiace kritériá žiadosti o interný grantový projekt UNIZA 

 

Názov projektu: 

Meno a priezvisko zodpovedného riešiteľa: 

Osobné číslo zodpovedného riešiteľa: 

Rok narodenia zodpovedného riešiteľa: 

Meno a priezvisko riešiteľa/riešiteľov: 

Rok narodenia riešiteľa/riešiteľov: 

Meno a priezvisko vedúceho projektu (pri študentoch 2. a 3. stupňa): 

Pracovisko (fakulta, katedra): 

 

 

Systém hodnotenia žiadosti oponentom: 

Každému aspektu návrhu projektu priradí oponent body z bodovej stupnice od 0 po 5, 

následne sa s pomocou vzťahu (1) vypočíta celková hodnota úrovne kvality žiadosti 

o pridelenie grantu 

i

n

i

i svHK .
1




            (1) 

      

kde  HK  je hodnota kvality návrhu projektu celkom, 

vi  je váha dôležitosti i-teho aspektu návrhu projektu vyjadrená desatinným číslom  

            (podiel na celkovom hodnotení), 

si je bodové hodnotenie pridelené i-temu aspektu návrhu projektu 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Tab. 1 Hodnotené aspekty návrhu projektu a ich váha dôležitosti 

Aspekt návrhu projektu Podiel na celkovom hodnotení 

Výstupy projektu, ich konkrétnosť, 

funkčnosť, hmatateľnosť 

35 % 

Predpokladaný vedecký prínos projektu 20 % 

Vhodnosť navrhnutých postupov a metód 

riešenia 

20 % 

Stanovené ciele projektu a ich 

dosiahnuteľnosť 

15 % 

Predpokladaný prínos projektu pre prax 10 % 

 

 

 

Tab. 2 Bodová stupnica hodnotenia aspektov návrhu projektu 

Úroveň hodnoteného aspektu z hľadiska 

kvality návrhu projektu 

Bodové hodnotenie 

nedostatočná 0 

dostatočná 1 

uspokojivá 2 

dobrá 3 

veľmi dobrá 4 

výborná 5 

 

Pozn.: Každému aspektu sa pridelí bodové hodnotenie, výsledné hodnotenie návrhu projektu 

sa stanoví na základe vzťahu (1). 
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Hodnotiaca tabuľka návrhu projektu: 

Aspekt návrhu 

projektu 

Váha dôležitosti 

aspektu návrhu 

projektu  vi (-) 

Pridelené body  

od oponenta si 

Súčin  váhy 

dôležitosti 

a pridelených 

bodov 

Predpokladané výstupy 

projektu, ich 

konkrétnosť, funkčnosť, 

hmatateľnosť 

0,35    

Predpokladaný vedecký 

prínos projektu 

0,20    

Vhodnosť navrhnutých 

postupov a metód 

riešenia 

0,20     

Stanovené ciele 

projektu a ich 

dosiahnuteľnosť 

0,15    

Predpokladaný prínos 

projektu pre prax 

0,10    

    

Výsledné hodnotenie 

žiadosti 

-- --  

 

Uveďte doplňujúce slovné hodnotenie oponenta vrátane zhodnotenia primeranosti 

navrhnutého rozpočtu projektu: 

 

 

 

 

Meno a priezvisko oponenta: 

Dátum: 

Podpis: 


