Výsledky interní grantové soutěže Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. (IGVŠEM_2014)
Projektové žádosti vybrané k financování:
Název projektu

Počet bodů

Doporučeno
k financování

Komentář

50

ANO

Bez výhrad

R01

Skill-port VŠEM – Váš maják ve světě znalostí,
dovedností a osobního rozvoje

R02

Kompetenční centrum „Smarter Workforce“

48,25

ANO

Projekt je podpořen po změnách v rozpočtu v pilotní
verzi.

R03

Finanční matematika VŠEM

47,25

ANO

Doporučení pro rozšíření projektu oblast finanční
gramotnosti. Kontaktovat bankovní sektor. Zkusit
zapojení bankovního sektoru.

V01

Aspekty efektivity talent managementu s důrazem na
variabilitu přístupů zaměstnanců i organizací a jejich
vlivu na performance management

44,3

ANO

Doporučení k doplnění projektové žádosti o prezentaci
výsledků v podnikovém sektoru (např. specifické
workshopy).

Projektové žádosti v zásobníku projektů:
Název projektu

R04

Podpora získávání studentů ze středních škol

Počet bodů

47

Doporučeno
s výhradou
ANO

Komentář

Větší váhu přenést na vyhodnocení dopadu na studenty,
zavést hodnocení efektů aj. Doplnit zapojení většího
množství expertních pracovníků a pokusit se získat
podporu pomocí externího spolufinancování.

Zamítnuté projektové žádosti:
Název projektu

Počet bodů

Zamítnuto

Komentář

V02

Produktové konkurenční výhody minipivovarů v České
republice

28,25

ANO

Projekt je nevhodný k podpoře z interních finančních
zdrojů. Doporučujeme žadateli, aby předložil zájem o
výstupy projektové žádosti z podnikového sektoru.
Projekt je možné financovat pouze ve formě smluvního
výzkumu.

R05

Řízení a plánování v malých a středních firmách

26,75

ANO

Návrh projektové žádosti je nevhodný k financování.
Projekt je nutno rozdělit na přípravu výukových
pomůcek (PA) a výzkum. Případně by bylo možné po
přepracování návrhu doporučit k realizaci pouze část
PA. Jsou nutné zásahy do struktury projektu. Je nutné
snížit náklady a více zapojit studenty, projekt je celkově
nadhodnocený.

R06

Výuka finančního účetnictví v AJ

19,25

ANO

Návrh projektové žádosti je nevhodný k financování.
Oblast není zajímavá pro zahraniční studenty.

Informace o průběhu hodnocení:
K datu uzavření sběru projektových žádostí bylo doručeno řádně celkem 8 projektových žádostí, z nichž všechny splnily podmínky formálního
hodnocení. Hodnocení obsahové části projektových žádostí proběhlo za účasti hodnotící komise, složené ze čtyř osob. Členové komise se před
jednáním komise důkladně seznámili se zněním všech zaslaných projektových žádostí. Poté proběhla schůzka hodnotitelů. Hodnocení proběhlo
formou krátké diskuse, poté každý hodnotitel vyplnil hodnotící posudek. Počet bodů pro každý projekt byl sečten a vydělen počtem
hodnotitelů. Výsledná bodovací škála včetně doporučení a komentářů byla předána k finálnímu rozhodnutí zakladateli VŠEM.
Pokud probíhalo hodnocení projektové žádosti, ve které byl hodnotitel v roli řešitele či spoluřešitele, hodnotitel se po dobu projednávání
projektu hodnocení neúčastnil.
Projekty v zásobníku projektů a projekty zamítnuté nebyly vybrány k internímu financování ve stávající podobě.

