
 

1 
  

Zápis z jednání Hodnoticí komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen „Komise“) 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 30. 10. 2019 

Čas zahájení jednání 9:30 

Místo konání 
Modrá zasedací místnost, 3. NP, Harfa Office 
Park, Českomoravská 2420, Praha 9 

Pořadí jednání Komise 1. (1. krok věcného hodnocení pro aktivitu B) 

Číslo a název výzvy 02_19_076 Inovace v pedagogice 

Prioritní osa 3 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy v Kč 250 000 000,00 
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II. Projednávané žádosti o podporu v rámci 1. kroku věcného hodnocení 

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Masarykova univerzita 

Název projektu Životní dráhy neúspěšných maturantů a maturantek 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016377 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení  

Požadovaná výše finanční podpory 11 770 596,10 Kč 

Komentář Komise 

 
Žadatel v příloze Výzkumný záměr dostatečně prokázal celkový přínos, dopad, potřebnost, smysl a 
komplexnost projektu.  
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Masarykova univerzita 

Název projektu 
Motivy ke studiu učitelství a důvody (ne)nastupování 
do profese (B5) 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016386 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení  

Požadovaná výše finanční podpory 14 667 959,60 Kč 

Komentář Komise 

 
Žadatel v příloze Výzkumný záměr dostatečně prokázal celkový přínos, dopad, potřebnost, smysl a 
komplexnost projektu.  
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
Veřejnost(i), vzdělávání a vzdělávací politika: 
hodnoty, postoje, argumentace a zkušenosti 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016402 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení  

Požadovaná výše finanční podpory 14 070 176,40 Kč 

Komentář Komise 

 
Žadatel v příloze Výzkumný záměr dostatečně prokázal celkový přínos, dopad, potřebnost, smysl a 
komplexnost projektu.  
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Název projektu Příčiny školní neúspěšnosti žáků 1. stupně ZŠ 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016439 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení  

Požadovaná výše finanční podpory 14 725 657,72 Kč 

Komentář Komise 

 
Žadatel v příloze Výzkumný záměr dostatečně prokázal celkový přínos, dopad, potřebnost, smysl a 
komplexnost projektu.  
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Univerzita Karlova 

Název projektu 
Učitelské porozumění příčinám školní neúspěšnosti a 
efektivita pedagogických intervencí 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016390 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení  

Požadovaná výše finanční podpory 12 402 479,74 Kč 

Komentář Komise 

 
Žadatel v příloze Výzkumný záměr dostatečně prokázal celkový přínos, dopad, potřebnost, smysl a 
komplexnost projektu.  
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele Univerzita Karlova 

Název projektu Podoby diferenciace na základních školách 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016391 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení  

Požadovaná výše finanční podpory 14 918 298,79 Kč 

Komentář Komise 

 
Žadatel v příloze Výzkumný záměr dostatečně prokázal celkový přínos, dopad, potřebnost, smysl a 
komplexnost projektu.  
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Pořadové číslo  7. 

Název žadatele Univerzita Karlova 

Název projektu 
Důvody nenastoupení absolventů pedagogických 
fakult do profese učitele / pedagogického pracovníka 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016404 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení  

Požadovaná výše finanční podpory 14 879 409,29 Kč 

Komentář Komise 

 
Žadatel v příloze Výzkumný záměr dostatečně prokázal celkový přínos, dopad, potřebnost, smysl a 
komplexnost projektu.  
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Pořadové číslo  8. 

Název žadatele Univerzita Karlova 

Název projektu 
Výzkum komunikace MŠMT ve vztahu k různým 
skupinám stakeholderů 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016432 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení  

Požadovaná výše finanční podpory 6 673 427,60 Kč 

Komentář Komise 

 
Žadatel v příloze Výzkumný záměr dostatečně prokázal celkový přínos, dopad, potřebnost, smysl a 
komplexnost projektu.  
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Pořadové číslo  9. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu 
Postoje, motivace, chování a výsledky žáků na prvním 
stupni základní školy v návaznosti na preprimární 
vzdělávání 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016365 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení  

Požadovaná výše finanční podpory 14 696 154,69 Kč 

Komentář Komise 

 
Žadatel v příloze Výzkumný záměr dostatečně prokázal celkový přínos, dopad, potřebnost, smysl a 
komplexnost projektu.  
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III. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

 
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Členové Komise byli seznámeni se Statutem Komise 
a Jednacím řádem. Komise projednala a schválila Jednací řád bez úprav. Jednání Komise se zúčastnil 
zástupce útvaru, který zajišťuje činnost ŘO.    
 
Žádosti, které splnily v 1. kroku fáze věcného hodnocení vylučovací kritérium 1.1 Celkový přínos, 
dopad, potřebnost, smysl a komplexnost projektu, postupují do 2. kroku fáze věcného hodnocení.  
 
Zápis z jednání Hodnoticí komise byl schválen všemi členy Komise. 
 
 

 

Neveřejná část zápisu: 

Přílohy 

1. Seznam členů Komise 
2. Prezenční listina 
3. Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
4. Výsledná hodnoticí tabulka projektů (zhotovena a uložena v MS 2014+) 
5. Hlasovací archy členů Komise 

 

 

V Praze dne 30. 10. 2019 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Slimáková 
 

 

 

 

 

Podpis předsedy Komise Podpis zástupce ŘO OP VVV 
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