Zpráva z hodnocení projektů podaných ve vnitřní soutěži
(Institucionální plán 2016–2018)
Dne 8. října 2015 se sešla komise pro hodnocení projektů podaných do vnitřní soutěže
ustanovená na zasedání kolegia děkanky 8. října 2015 ve složení:
•
•
•

•

PhDr. Martin Adamec, Ph.D., proděkan pro rozvoj – předseda komise
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., proděkan pro vědeckou činnost – člen komise
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy, celoživotní vzdělávání a
akreditace – člen komise
PhDr. Veronika Laufková, členka kolegia děkanky – členka komise

Komise vybírala z 22 projektů předložených 17 pracovišti fakulty podle těchto kritérií:
•

•

•

•

•

•

Návaznost na strategické záměry PedF
o upřednostněny byly projekty s jasně vyjádřenou konkrétní vazbou na dlouhodobý
záměr PedF, případně přímo na dlouhodobý záměr UK,
Míra inovace existujících předmětů/kurzů
o upřednostněny byly projekty inovující předměty, které jsou součástí aktuálních
studijních plánů v bakalářských, magisterských či doktorských programech oproti
projektům, jejichž součástí bylo vytvoření nových předmětů,
Adekvátnost stanovených indikátorů
o upřednostněny byly projekty s jasně formulovanými indikátory reflektujícími cíle
projektu, které byly zároveň přiměřené rozsahu projektu,
Přiměřenost finančních požadavků
o upřednostněny byly projekty obsahující rozpočet s jasně stanovenými, případně i
doloženými náklady, s nízkým podílem osobních nákladů,
Splnění formálních náležitostí výzvy v souladu s materiálem RUK (akreditace předmětu či
kurzu, rozdělení finančních prostředků, dodržení formálního členění žádosti)
o upřednostněny byly projekty, jejichž formulace byla přehledná, členěná podle
požadavků vyhlášení a v požadované digitální formě, mj. s rovnoměrně
rozděleným rozpočtem na jednotlivé roky,
Kázeň v předchozích projektech v rámci IP (včasné odevzdání zprávy, plnění cílů projektu
atp.)
o upřednostněny byly projekty, jejichž řešitelé v přechozích fakultních soutěžích
vykazovali alespoň standardní projektové chování, řádně vyčerpali prostředky
v souladu s cíli stanovenými v projektu a včas odevzdali úplnou závěrečnou
zprávu.

Projekty byly v každém kritériu hodnoceny max. 10 body. Celkové hodnocení projektu bylo
stanoveno jako součet bodových hodnocení v jednotlivých kritériích, mimo případ, kdy bodová
hodnota některého z kritérií byla nulová, potom byl projekt i celkově hodnocen nulovým počtem

bodů. Hodnocení projektů podaných pracovišti, jejichž členem byl některý z členů komise, se daný
člen komise neúčastnil (KCHDCH – dr. Adamec, KHV – prof. Nedělka, ÚVRV – dr. Laufková).

Ohodnocené projekty byly seřazeny sestupně podle získaných bodů, přijaty byly nejlépe umístěné
projekty, jejichž celkové požadované náklady nepřevyšovaly cílovou částku 4.500.000 Kč. Pro
vyčerpání celé alokace výzvy byly u vybraných projektů nepožadujících maximální částku
navýšeny materiální náklady rovnoměrnou roční částkou (uvedeno v přehledu vybraných
projektů). Celková částka vybraných projektů činí 4.500.000 Kč (ročně 1.500.000 Kč), z toho
210.000 Kč v investičních výdajích a 4.290.000 Kč v neinvestičních výdajích.

Praha, 15. října 2015
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proděkan pro rozvoj
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