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

Dotazníková část:

1) Kvalita výzkumného projektu

Jedná se původní, vědecky závažný a perspektivní projekt, jeho očekávaný přínos pro základní výzkum je významný.

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

Celková úroveň zpracování návrhu a originalita zvolených přístupů je vysoká. Plánované výstupy, které si projekt
stanovuje, naplňují deklarovaný záměr projektu.

1c) Koncepce, metodika a časový plán prací

Koncepce řešení a navrhovaná metodika je jasně vymezené jen do té míry, kterou dovoluje koordinace tak nesmírně
velkého týmu. Navrhovanou dobu řešení s ohledem na záměry a vědeckou závažnost projektu je obtížné posoudit.
Velikost týmu požaduji za základní nedostatek projektu a nedovedu si představit jeho koordinaci.

Velmi dobrou - A2Kvalitu návrhu projektu lze považovat za:

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

Vědeckou úroveň navrhovatele i spolunavrhovatelů je s ohledem na jejich vědecké výsledky a počet publikací naprosto
vynikající.

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

Vynikající - A1

3) Považujete finanční náklady za přiměřené a řádně zdůvodněné

Ne

Projekt požaduje téměř 45 miliónů CZK na osobní náklady pro více jak 60 pracovníků. Z mého pohledu se jedná o
značnou částku, která by byla rozmělněna, neboť naprostá většina účastníků bude na samotném projektu pracovat
pouze malou částí svého celkového úvazku. Pokud se badatelé ve své zbývající pracovní době budou věnovat jiné
problematice, tak nemohou splnit plánované cíle.

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

Celkové slovní hodnocení návrhu projektu:

Slabinou projektu je nesoulad mezi množstvím participantů, jejich podílem na řešení a osobními náklady. Projekt
požaduje téměř 45 miliónů CZK na osobní náklady pro více jak 60 pracovníků. Z mého pohledu se jedná o značnou
částku, která by byla rozmělněna, neboť naprostá většina účastníků bude na samotném projektu pracovat pouze
malou částí svého celkového úvazku. Pokud se budou badatelé ve své zbývající pracovní době věnovat jiné
problematice, tak nemohou splnit plánované cíle.

Silnou stránkou projektu je účast věhlasných badatelů i mnoha studentů.

a) Silné stránky projektu:

c) Další hodnotící komentář:
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