
Príloha č. 3 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium 
 

 

Hodnotiaci hárok ukončeného 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 končiace projekty 

Kritériá 
Rozsah 

bodov 

Bodové 

hodnotenie 

1. Vedecká a praktická náročnosť projektu (slovné 

zhodnotenie - max. 200 znakov) 

- Do akej miery prezentované poznatky prispievajú 

k rozšíreniu poznatkovej bázy? (0-10 b) 

- Mal projekt iba charakter teoretického výskumu, alebo má 

aj vyústenie do praktickej verifikácie? (0-10 b) 

Uveďte slovné zhodnotenie: 

 

 

 

 

 

 

0 - 20 

 

2. Splnenie cieľov a charakteristika použitých metód 

riešenia (slovné zhodnotenie - max. 200 znakov) 

- Aká bola miera splnenia plánovaných cieľov? (0-5 b) 

- Aká bola náročnosť metód riešenia projektu (iba analýza 

existujúcej literatúry, komparatívna analýza, terénny 

dotazníkový prieskum, matematicko-štatistické metódy, 

počítačové spracovanie, apod.)? (0-5 b) 

Uveďte slovné zhodnotenie: 

 

 

 

 

 

0 - 10 

 



3. Kvalita spracovania dosiahnutých výsledkov riešenia 

(slovné zhodnotenie - max. 200 znakov) 

- Do akej miery preukazujú výsledky riešenia projektu 

originálnosť a inovatívnosť? (0-10 b) 

- Aká je miera významu prezentovaných výsledkov 

(poznatková báza pre úzko špecifikovanú oblasť, 

poznatková báza pre širšiu oblasť skúmania, poznatková 

báza pre multidisciplinárne oblasti skúmania)? (0-10 b) 

Uveďte slovné zhodnotenie: 

 

 

 

 

 

 

0 - 20 

 

4. Hodnotenie výstupov projektu (slovné zhodnotenie - max. 

200 znakov)* - iba výstupy publikované, resp. 

akceptované na publikáciu  

- Stať v časopise indexovanom vo Web of Science alebo 

SCOPUS /ADC, ADD, ADM, ADN (každá 8b)  

- State v časopise neindexovanom vo Web of Science alebo 

SCOPUS / ADE, ADF (každá 4b) 

- Ostatné vedecké a odborné práce (každá 2 body) 

- Zaslané state do časopisu indexovanom vo Web of Science 

alebo SCOPUS v stave recenzie: 4b 

- Zaslané state do časopisu neindexovanom vo Web of 

Science alebo SCOPUS v stave recenzie: 2b 

Uveďte slovné zhodnotenie: 

 

 

 

 

 

podľa 

kategórie 

výstupov 

 

5. Efektívnosť využitia pridelených finančných prostriedkov 

vo vzťahu k cieľom projektu (slovné zhodnotenie - max. 

200 znakov) 

- V akej miere boli pridelené finančné prostriedky využité,   

  aby prispeli k naplneniu definovaných cieľov projektu? 

Uveďte slovné zhodnotenie: 

 

 

 

 

 

0 - 10 

 

Spolu:  

 
 

 

* Uvažujte len s publikačnými výstupmi s odkazom na hodnotený projekt. 

 

 

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

 

Podpis:................................................ 


