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1a) Původnost, vědecká závažnost, perspektivnost projektu a očekávaný přínos projektu pro základní
výzkum

Dotazníková část:

1) Kvalita výzkumného projektu

Předložený projekt centra excelence je projektem zaměřeným čistě na základní výzkum, jehož cílem je vývoj
termodynamicky konzistentních modelů pro komplexní materiály a jejich interakce; matematická analýza modelů; vývoj
přesných, spolehlivých, efektivních a robustních numerických metod. Simulace reálných problémů v aplikovaných
vědách a technice za použití moderních matematických metod. Tato oblast výzkumu je celosvětově velice aktuální a
závažná. V současné době prudkého rozvoje nových materiálů a technologií, kde se takové materiály používají již
nestačí stávající matematické přístupy a modely k efektivnímu způsobu matematickému modelování chování těchto
materiálů a jednotlivých interakcí. V případě úspěšného řešení tohoto projektu by proto byl přínos dosažených
výsledků velmi významný (a to v mezinárodním měřítku) pro řadu vědních oblastí i technických aplikací.

1b) Zpracování návrhu projektu, cíle řešení a navrhované výstupy

Návrh projektu je zpracován velmi přehledně, metodicky a jasně. Jsou jasně deklarovány cíle řešení, jednotlivé etapy
řešení i metodika jejich naplnění. Z projektu je zjevné, že řešitelský tým si je vědom čeho a jak chce dosáhnout, spolu s
případnými riziky a náročnosti úkolů. Cíle deklarované v zadávací dokumentaci naplňují deklarovaný záměr projektu a
jejich náročnost odpovídá řešitelské kapacitě a vědecké úrovni řešitelského týmu. V zadávací dokumentaci ovšem
nejsou jasně specifikované výstupy projektu, je zde pouze obecná proklamace, že výstupy budou prezentovány v
odborných časopisech, monografiích a na mezinárodních konferencích. Zejména u počtu publikací v odborných
časopisech a monografiích by bylo vhodné uvést alespoň rámcový odhad počtu takových výstupů.

1c) Koncepce, metodika a časový plán prací

Koncepce řešení navrhovaného projektu je jasně vymezená a odpovídá náplni i náročnosti projektu. Bohužel z návrhu
projektu není jasný časový harmonogram řešení jednotlivých etap řešení, jejich návaznosti a rozsah. V zásadě
navrhovaná doba řešení projektu se zdá být adekvátní, ovšem s ohledem na nejasnost harmonogramu řešení
jednotlivých etap je hodnocení adekvátnosti celkové doby řešení projektu obtížné. Navrhovatel ve svém návrhu
projektu nijak blíže nespecifikoval způsob řízení takto rozsáhlého řešitelského kolektivu. Není jasné jakým způsobem
se bude postupovat v případě nesplnění jednotlivých etap, nebo v případě kolizí (fluktuace členů řešitelského týmu,
nenadálé potíže při řešení dílčích úkolů atd) - chybí krizový scénář řešení. V projektu není nijak uvedeno řešení zpětné
vazby a kontroly. Dále není jasné jakým způsobem si budou spoluřešitelé navzájem předávat informace a výsledky své
práce.

Velmi dobrou - A2Kvalitu návrhu projektu lze považovat za:

2) Navrhovatel a spolunavrhovatelé, jejich publikační úroveň a potřebné vybavení

Vědecká úroveň navrhovatele a spolunavrhovatelů je vynikající a jejich dosavadní publikační činnost odpovídá této
úrovni. Vybavení jednotlivých vědeckých pracovišť je na velmi dobré úrovni a je podmínkou případného úspěšného
plnění náplně tohoto projektu. Řešitelská kapacita je odpovídající a přiměřená předpokládaným činnostem řešení
projektu.

Kvalitu navrhovatele a spolunavrhovatelů, jejich publikační
úroveň a potřebné vybavení lze považovat za:

Vynikající - A1

3) Považujete finanční náklady za přiměřené a řádně zdůvodněné

AnoFinanční náklady jsou přiměřené a zdůvodněné:
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b) Slabiny projektu:

Celkové slovní hodnocení návrhu projektu:

- V zadávací dokumentaci nejsou jasně specifikované výstupy projektu. Zejména u počtu publikací v odborných
časopisech a monografiích by bylo vhodné uvést alespoň rámcový odhad počtu takových výstupů.
- Z návrhu projektu není jasný časový harmonogram řešení jednotlivých etap řešení, jejich návaznosti a rozsah.
- Navrhovatel ve svém návrhu projektu nijak blíže nespecifikoval způsob řízení projektu. Není jasné jakým způsobem
se bude postupovat v případě nesplnění jednotlivých etap, nebo v případě kolizí (fluktuace členů řešitelského týmu,
nenadálé potíže při řešení dílčích úkolů atd) - chybí krizový scénář řešení.
- V projektu není nijak uvedeno řešení zpětné vazby a kontroly.
- Není jasné jakým způsobem si budou spoluřešitelé navzájem předávat informace a výsledky své práce.

- Oblast výzkumu předloženého projektu je celosvětově velice aktuální a závažná a potřebná. V případě úspěšného
řešení tohoto projektu by proto byl přínos dosažených výsledků velmi významný (a to v mezinárodním měřítku) pro
řadu vědních oblastí i technických aplikací.
- Návrh projektu je zpracován velmi přehledně, metodicky a jasně. Jsou jasně deklarovány cíle řešení, jednotlivé etapy
řešení i metodika jejich naplnění. Z projektu je zjevné, že řešitelský tým si je vědom čeho a jak chce dosáhnout, spolu s
případnými riziky a náročnosti úkolů.
- Koncepce řešení navrhovaného projektu je jasně vymezená a odpovídá náplni i náročnosti projektu.
- Vědecká úroveň navrhovatele a spolunavrhovatelů je vynikající a jejich dosavadní publikační činnost odpovídá této
úrovni. Řešitelská kapacita je odpovídající a přiměřená předpokládaným činnostem řešení projektu.

a) Silné stránky projektu:

c) Další hodnotící komentář:

žádný
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