
Príloha č. 2 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium 
 

 

Hodnotiaci hárok výskumného projektu 
 

 

Názov projektu:  .................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
 

Hodnotiteľ:    

Meno a priezvisko:  .................................................................................................. 

Pracovisko:   .................................................................................................. 

Kontakt(email, tel.):  .................................................................................................. 

 
 

Kritériá hodnotenia projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov 

a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave 
 

Kritériá hodnotenia pre nové projekty 

 

Kritériá 
Rozsah 

bodov 

Bodové 

hodnotenie 

1.    Vedecká náročnosť projektu (slovné zhodnotenie - max. 200 

znakov) 

- Do akej miery je projekt originálny a inovatívny? (0-8 b) 

- Do akej miery má riešenie projektu potenciál prispieť    

   k rozšíreniu poznatkovej bázy? (0-8 b) 

- Má projekt iba charakter teoretického výskumu,  

alebo má aj empirické implikácie? (0-4 b) 

Uveďte slovné zhodnotenie: 

 

 

 

 

0 - 20 

 

2.    Kvalita formulovaných cieľov a metodológie výskumu  

(slovné zhodnotenie - max. 200 znakov) 

- Do akej miery je v cieľoch obsiahnutý prvok originality 

a novosti? (0-4 b) 

- Ako jednoznačne a podrobne sú ciele rozpísané? (0-8 b) 

- Aká je náročnosť metód riešenia projektu (iba analýza 

existujúcej literatúry, komparatívna analýza, terénny 

dotazníkový prieskum, matematicko-štatistické metódy,  

a pod.)? (0-8 b) 

Uveďte slovné zhodnotenie: 

 

 

 

 

 

 

0 - 20 

 



3.    Kvalita spracovania vedeckej časti projektu/stavu poznania 

(slovné zhodnotenie - max. 200 znakov) 

- Do akej miery preukázal predkladateľ projektu hlbokú 

znalosť súčasného stavu riešenej problematiky v domácej 

a zahraničnej literatúre? 

Uveďte slovné zhodnotenie: 

 

 

 

 

0 - 15 

 

4.    Hodnotenie kvality plánovaných výstupov projektu (slovné 

zhodnotenie - max. 200 znakov) 

- Akým pomerom sú v štruktúre plánovaných publikačných 

výstupov projektu zastúpené: 

- Zborníky z konferencií? (0-3 b) 

- Vedecké časopisy? (0-3 b) 

- Časopisy indexované v SCOPUS/Web of Science? (0-4 b) 

Uveďte slovné zhodnotenie: 

 

 

 

 

0 - 10 

 

5.    Nadväznosť projektu na výskumné priority SR, OSN, 

Európskej únie, resp. či má projekt interdisciplinárny 

charakter (slovné zhodnotenie - max. 200 znakov)  

- Nadväznosť (0-10 b) 

       - Interdisciplinarita (0-5 b) 

 

Uveďte slovné zhodnotenie: 

 

 

 

0 - 15  

 

6.    Primeranosť výšky plánovaných finančných nákladov na 

celé obdobie riešenia projektu v nadväznosti na rozsah 

a komplexnosť riešenia problematiky, úroveň vytýčených 

cieľov a zloženie riešiteľského kolektívu (slovné 

zhodnotenie - max. 200 znakov) 

- Do akej miery sú jednotlivé položky rozpočtu projektu reálne 

naplánované? (0-10 b) 

- Do akej miery je plánovaný rozpočet adekvátny vzhľadom na 

riešenú problematiku, vymedzené ciele, zloženie 

riešiteľského kolektívu? (0-10 b) 

Uveďte slovné zhodnotenie: 

 

 

 

 

0 - 20 

 

      Spolu: max. 100 

bodov 

 

 

Dátum:...............................................      

 

Podpis hodnotiteľa:................................................ 


