
 
 

 
 

Metodický výklad k Příloze č. 02_16_015 Hodnotící kritéria výzvy ESF 

pro vysoké školy 

Účinnost od 17. 10. 2016 

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy vydává metodický výklad k Příloze č. 2 Hodnoticí kritéria výzvy 

ESF pro vysoké školy. Tento výklad upravuje a upřesňuje informace pro hodnotitele tak, aby 

byl zajištěn soulad hodnocení a nediskriminační přístup ke všem žadatelům. 

Hodnoticí kritéria (verze účinná od 1. 6. 2016) obsahují v kombinovaném kritériu V2.5 

Materiálně – technické zabezpečení ve sloupci návod pro hodnotitele následující 

informaci: 

7 bodů - Aktivity jsou z pohledu jejich materiálně - technického zajištění navrženy zcela 

adekvátně cílům projektu a jsou vyčerpávajícím způsobem popsány, lze dobře posoudit 

jejich návaznost na položky rozpočtu a identifikovat související výstupy. 

6 bodů - Aktivity jsou z pohledu jejich materiálně - technického zajištění navrženy 

adekvátně cílům projektu, avšak z jejich popisu existuje drobnější pochybnost 

o některých aspektech jejich realizace. 

5 - 4 bodů - Návrh a popis aktivit neodpovídá jejich plánovanému materiálně -

technickému zajištění, není zřejmá provázanost aktivit či jejich částí a většiny položek 

rozpočtu. 

3 - 0 bodů - Aktivity jsou z pohledu jejich materiálně - technického zajištění navrženy 

zcela neadekvátně cílům projektu, jsou obecné a nedostatečné, provázanost aktivit 

a rozpočtu nelze identifikovat. 

Výše uvedený návod pro hodnotitele se upravuje následujícím způsobem: 

7 bodů - Aktivity jsou z pohledu jejich materiálně - technického zajištění navrženy zcela 

adekvátně cílům projektu a jsou vyčerpávajícím způsobem popsány. 

6 bodů - Aktivity jsou z pohledu jejich materiálně - technického zajištění navrženy 

adekvátně cílům projektu, avšak z jejich popisu existuje drobnější pochybnost 

o některých aspektech jejich realizace. 

5 - 4 bodů - Návrh a popis aktivit neodpovídá jejich plánovanému materiálně - 

technickému zajištění. 

3 - 0 bodů - Aktivity jsou z pohledu jejich materiálně - technického zajištění navrženy 

zcela neadekvátně cílům projektu, jsou obecné a nedostatečné. 

Důvodem úpravy je umožnit hodnotiteli (hodnoticí komisi) správné a přesné posouzení kritéria 

V2.5, kdy posouzení návaznosti aktivit z pohledu jejich materiálně – technického zajištění na 

položky rozpočtu nelze relevantně posoudit, neboť rozpočet této výzvy je složen pouze 

z položek osobních nákladů. 

  



 
 

 
 

 

Dále dochází tímto metodickým výkladem k upřesnění hodnocení kritéria V3.3 Specifikace 

výstupu projektu. Kritérium je posuzováno na základě povinné přílohy Přehled klíčových 

výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF. Předložení této přílohy je však závislé na volbě 

aktivity a není tedy relevantní pro všechny žadatele výzvy. Z tohoto důvodu ŘO OP VVV 

doporučuje hodnotiteli (hodnoticí komisi) udělit maximální bodové hodnocení všem žadatelům, 

čímž bude zachován rovnocenný přístup ke všem žadatelům. 


