
JAK HODNOTIT 

PROJEKT 



Hodnocení je nástrojem 
výběru kvalitních projektů 
splňujících cíle programu  
na základě omezeného 

množství informací 



Otázka zní,  
JAK HODNOTIT 

KVALITU ? 



Projektový návrh má co 
nejlépe představit 
projektový záměr 

NEJEDNÁ SE O DETAILNÍ PROJEKTOVÝ PLÁN! 



PROČ SE ZABÝVAT 
HODNOCENÍM, KDYŽ 

„JEN“ PÍŠI 
PROJEKTOVOU 

ŽÁDOST? 



Projektová žádost, 
KTEROU SE BUDEME 

UCHÁZET O PODPORU 
musí hodnotitele 

přesvědčit 



Hodnotitel je první 
„překážka“, kterou 

musíme zdolat na cestě 
za úspěchem našeho 

projektu 



Měli bychom proto vědět, 
jak hodnotitele nejlépe 
přesvědčit o kvalitách 

našeho záměru 



Hodnotitel je obvykle 
anonymní 

Co s tím? 



JAK PROBÍHÁ 
PROCES 

HODNOCENÍ? 
 



• Postup hodnocení projektových návrhů 
– Definován předem 
– Právní akt 
– Výzva 

• Součást procesu rozdělení veřejných finančních 
prostředků na splnění určitých předem 
stanovených cílů 

 
 

Hodnocení - součást výběru projektů 



• Specifický pro různé typy programů 
• Počet kol hodnocení 
• Způsob hodnocení (formální a obsahové) 
• Počet kol hodnocení 
• Kdo se podílí na výběru 
• Možnost revize výsledků hodnocení 

Proces hodnocení 



JAK SE VYBÍRAJÍ 
HODNOTITELÉ? 



Osoba hodnotitele 

• Dle zaměření programu vyžadováno 
MINIMÁLNĚ např.  
– Praxe v určité délce a oboru 
– Zkušenost s řešením projektů 
– Reference 
– Vzdělání 
– Jazyková vybavenost (OP VK) 

 



Jak pracuje hodnotitel 
• Školení 
• Termíny hodnocení pro hodnotitele jsou 

závazné 
• Sankce za nesplnění 

• Podpůrné nástroje 
• On-line systémy (např HOMO) 
• Specifické aplikace (MPO) 
• Hodnotící tabulka 
• Celková hodnotící zpráva (žadatel) 

 



Ukázka hodnotitelského modulu  



Vždy pracuje se 
sadou 

hodnotících 
kritérií 



Hodnotící kritéria – příklad OP VK 

Kritérium:  
1. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 

1.1 zdůvodnění záměru a jeho vazba na danou Oblast podpory 
1.2 potřebnost a očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu 

2. Cílová skupina 
2.1 vymezení a přiměřenost cílových skupin 
2.2 způsob zapojení cílových skupin 

3. Popis realizace projektu 
3.1 klíčové aktivity a stadia realizace 
3.2 připravenost na možná rizika a jejich řešení 
3.3 předchozí zkušenosti žadatele s řízením či realizací obdobných projektů 
3.4 publicita 
3.5 udržitelnost projektu po ukončení financování z OP VK 



Hodnotící kritéria II 

4. Finanční řízení 
4.1 přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu 

projektu 
4.2 provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami 

projektu 
4.3 nastavení vnitřního kontrolního systému 

5. Výsledky a výstupy 
5.1 kvantifikace výsledků a výstupů 
5.2 způsob zajištění plánovaných výsledků a výstupů 
5.3 monitorování projektu 

6. Horizontální témata 
6.1 aktivity podporující rovné příležitosti 
6.2 aktivity podporující udržitelný rozvoj 

7. Specifické požadavky 
 



Bodové hodnocení 

• Dílčí kritéria mají různou váhu 
• Souhrnné hodnocení projektu 

• Celkový komentář 
• Celkové bodové hodnocení projektu 

• Minimální hranice bodového hodnocení  
• DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ projektu k 

podpoře 



Projektová žádost vs. hodnocení 

• Struktura projektu nemusí odpovídat 
struktuře hodnocení 

• Pozor na konzistentnost projektového návrhu 
• Stejné informace ve všech částech projektu 
• Kontrola dokončeného textu 

• Text žádosti MUSÍ být přehledný a umožnit 
hodnotiteli evaluovat všechny body 
hodnocení 

 



Hledáme ty správné 
pomůcky, abychom 
pochopili, „co se po 

nás chce a jaký to má 
význam“… 



Celkový komentář hodnotitele 
• Ukázka z manuálu pro hodnotitele programu OP VK 

 
 



Dílčí hodnotící kritéria I 

• Cíle 
• Musí korespondovat se zaměřením programu 
• Musí odpovídat požadavkům výzvy 
• Musí být měřitelné a jasně definované 

• Cílová skupina 
• Charakteristika, včetně potřeb které projekt řeší 
• Přiměřenost (schopnost pracovat s cílovou 

skupinou, vazba na rozpočet) 
 



Dílčí hodnotící kritéria II 

• Navržené řešení 
• Činnosti projektu, jejich členění, dílčí cíle 
• Kvalita konsorcia, resp. řešitelského 

kolektivu 
• Finanční plán  
• Časový harmonogram 



Prokázání potřebnosti realizace 

• Ve vazbě na poskytovatele podpory a 
jeho cíle 

•   u všech částí projektu (významnost 
kapitol ve vazbě na hodnocení)!! 

•   znalost aktuálního stavu 
•   změna stavu dosažená realizací projektu 
•  konkrétní údaje podepřené 

prokazatelnými fakty 



Excellence 

Concept 



Excelentnost projektu 

• CO JE TEĎ?  
• Můj projektový záměr v kontextu současného 

stavu 
• Projektové cíle v kontextu výzev daného tématu 
• Stav projektové myšlenky (TRL) 
• Propojení s národními / mezinárodními aktivitami 
• V čem je projekt ambiciózní 

 



Zdroj:http://www.dali-project.eu/pdf/DALI_proposal.pdf 



Zdroj: http://www.euclipse.eu/downloads/DOW_EUCLIPSE_final.pdf 



Knowledge involvement 

Zdroj: http://www.ee.kth.se/~vfodor/sendora.pdf 



Impact 



Dopad realizace projektu 

• CO BUDE POTOM?  
• Jak přispěje k dopadům očekávaným ve WP 
• Společenské a ekonomické přínosy 
• Opatření pro maximalizaci dopadu 

– Dissemination and exploitation 
• Podnikatelský plán (if) 
• Management dat (Pilot on Open Research Data) 

– Communication activities 
 







Manuál pro EU úředníky 

• What is the nature and scale of the problem, how is it evolving, 
and who is most affected by it?  

• What are the views of the stakeholders concerned?  
• Should the Union be involved?  
• If so, what objectives should it set to address the problem?  
• What are the main policy options for reaching these objectives?  
• What are the likely economic, social and environmental impacts of 

those options?  
• How do the main options compare in terms of effectiveness, 

efficiency and coherence in solving the problems?  
• How could future monitoring and evaluation be organised?  

 



Coherence 

Implementation 



Pár technických poznámek 

• Work packages 
• Zdroje (odůvodněné) 
• Kvantifikované informace 
• Management, Dissemination and Exploitation, 

Communication 
• Deliverables (MAJOR) 

• Report, dokument, technický výkres, SW… 
• Milestones 

• „kontrolní body“ 



Management 

• Gantt diagram 
• Organizační struktura  

– Rozhodovací mechanismy 
– Řízení rizik 

• Konsorcium  
– komplementarita 
– kredibilita  
– řešitelský tým 

• kompetence 5 + 5 (scientific credibility) 



Inspirace 

Technical annex projektů, které byly 
úspěšně financovány 



Technical annex - inspirace 

• http://www.dali-
project.eu/pdf/DALI_proposal.pdf 

• http://www.euclipse.eu/downloads/DOW_EU
CLIPSE_final.pdf 

• http://www.ee.kth.se/~vfodor/sendora.pdf 
• http://www.nuroofproject.org/doc/pdf_75.pd

f 
 
 
 

http://www.dali-project.eu/pdf/DALI_proposal.pdf
http://www.dali-project.eu/pdf/DALI_proposal.pdf
http://www.euclipse.eu/downloads/DOW_EUCLIPSE_final.pdf
http://www.euclipse.eu/downloads/DOW_EUCLIPSE_final.pdf
http://www.ee.kth.se/%7Evfodor/sendora.pdf
http://www.nuroofproject.org/doc/pdf_75.pdf
http://www.nuroofproject.org/doc/pdf_75.pdf


Struktura návrhu 

Část A 
Základní informace o projektu a konsorciu 
Anotace 
Administrativní data 

Část B 
Technical Annex 

Excellence  
Impact 
Implementation 



Organizace 
hodnocení  

Horizon 2020 





Mám toho i tak 
víc, než dost. Tak 

proč se něčím 
takovým zabývat? 



Konkurenční výhoda 

Naučíte se vidět v 
projektové žádosti 

logické souvislosti a 
nedělat zásadní chyby 

 



Jdu do toho!  
Jak na to? 



SELF-EVALUATING FORM 
NEBO SE MOHU MOHU 
STÁT HODNOTITELEM… 





Základní nedostatky projektových návrhů 

• Není jasně definovaný cíl 
• Žadatel není schopen prokázat potřebnost 
• Chybí znalost cílové skupiny a jejích potřeb 
• Plán realizace nezajišťuje splnění projektového cíle  
• Výstupy jsou definovány obecně 
• Není zřejmý způsob ověření plánovaných výsledků a 

výstupů 
• Rozpočet je neadekvátní plánovanému dopadu 

projektu… a hlavně… 
 



MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE! 

Nesnažte se za každou cenu dosáhnout 
maximálního počtu stran… 
Myslete na hodnotitele… 



Úkol - Praktický příklad 
hodnocení projektu 
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