
 
Oponentský posudok grantovej žiadosti VVGS PF UPJŠ 

 
Číslo projektu VVGS: 
Vedúci projektu: 
Pracovisko: 
Názov projektu: 
Požadované bežné prostriedky (EUR): 
Posudzovateľ:  
 

Kritériá hodnotenia 

 
Originalita a očakávaný vedecký prínos projektu (0 – 30 bodov) 

21-30  Projekt je originálny a má výbornú úroveň; očakávané výsledky môžu byť publikované 
v karentovaných resp. im podobných medzinárodných časopisoch 

11-20    Projekt rozširuje doposiaľ známe poznatky; očakávané výsledky môžu byť publikované v časopisoch 
regionálneho významu 

0-10      Nízka úroveň projektu; očakávané výsledky sú v kvalitných časopisoch ťažšie publikovateľné 
 
Realizovateľnosť a formálne spracovanie projektu (0 – 10 bodov) 

8-10   Projekt je napísaný jasne, bez chýb, dá sa predpokladať úspešná realizácia 
4-7     Projekt je napísaný jasne, ale s menšími alebo väčšími chybami, úspešná realizácia je ale 
pravdepodobná 
0-3     Projekt je nedostatočne vypracovaný, existujú pochybnosti o úspešnej realizácii projektu 
 
Veľkosť a zloženie riešiteľského kolektívu (0 – 10 bodov) 

8-10   Riešiteľský kolektív je primeraný cieľom projektu 
4-7     Riešiteľský kolektív vzhľadom k cieľom projektu príliš malý/veľký a/alebo nie je jasne definovaná 
úloha jednotlivých riešiteľov v projekte 
0-3     Riešiteľský kolektív je neprimeraný alebo nevhodne zostavený 
 

Doterajšie výsledky riešiteľov projektu (0 – 10 bodov) 

8-10   Vedúci projektu a/alebo riešitelia už majú publikovaný aspoň jeden článok v kvalitnom (napr. 
karentovanom časopise) 
4-7     Aspoň vedúci projektu, prípadne riešitelia už majú publikované články v regionálnom časopise alebo 
recenzovanom zborníku 
0-3 Vedúci projektu a riešitelia publikovali len nerecenzované príspevky (na konferenciách 
a v nerecenzovaných zborníkoch) alebo doposiaľ nepublikovali 
 
Účelnosť plánovaného použitia finančných prostriedkov (0 – 10 bodov) 

8-10     Plán čerpania finančných prostriedkov je jasný, primeraný a bezchybne pripravený 
4-7     Plán čerpania finančných prostriedkov je možné akceptovať s výhradami, je málo špecifikovaný 
0-3     Plán čerpania finančných prostriedkov nie je jasný, nie je primeraný, nekonkretizovaný 
 
Výsledné hodnotenie spolu: 
 
Súhrnné slovné hodnotenie posudzovateľa: (textové pole rozsiahlejšie) 
 
Odporúčanie financovať 

- v plnej výške 
- v redukovanej výške (napise sumu) 
- nefinancovať 
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