Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Příloha č. 2 SR/13/2015
Doporučená struktura popisu projektu IGA
1. Představení řešení projektu
V části představení projektu popište základní principy řešení projektu v rámci specifického
vysokoškolského výzkumu a zdůvodněte jeho originalitu oproti dosavadnímu stavu poznání
v daném oboru. Z této části se posuzovatelé projektu musejí dozvědět, v čem projekt spočívá
a v čem spočívá vlastní řešení projektu. Touto částí je musíte přesvědčit o správnosti
navrženého způsobu řešení, jeho originalitě a odborné úrovni. Dále zde uveďte popis
skutečností, které považujete za důležité sdělit v návrhu projektu. Popište možné varianty
řešení problematiky vašeho návrhu projektu. Popište vám známá obdobná řešení téže
problematiky v České republice i v zahraničí. Uveďte seznam použité literatury.

Doporučený rozsah 2-4 strany tištěného textu
2. Rámec projektu
Rámec projektu je způsob zpracování základního přehledného popisu projektu a jeho rozsahu,
který definuje klíčové prvky projektu (popis zahrnuje poslání projektu, plán projektu, cíle a
etapy řešení projektu a výsledky řešení projektu). Pro svoji obecnost a srozumitelnost je
podkladem
pro
základní
rozhodnutí
o
dalším
osudu
projektu.
Rámec projektu musí odpovědět na otázky:







co se má v projektu dokázat, udělat,
proč se projekt řeší,
jak se projekt řeší,
kdy se projektové úkoly řeší,
jaké jsou kritické předpoklady řešení,
jaké jsou indikátory dosažení cílů – očekávané výsledky.

Jako návod pro zodpovězení uvedených otázek slouží členění na:
2.1 Účel projektu
Popište účel a cíle projektu, k jejichž naplnění přispěje tento projekt. Účelu projektu bude
dosaženo aplikací konkrétních výsledků dosažených tímto projektem za přispění dalších
výsledků nebo činností, a to zpravidla až po skončení tohoto projektu.
2.1.1 Potřebnost a aktuálnost projektu
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Zdůvodněte, proč je třeba řešit právě Váš projekt a právě v této době. Popište, zda a jakým
způsobem Váš projekt reaguje na současné a předpokládané budoucí ekonomické a
společenské potřeby a problémy (např. na zvýšení ekonomické výkonnosti, demografický
vývoj, apod.). Uveďte, proč by měl být projekt podpořen z veřejných zdrojů.
Doporučený rozsah 1/2 stránky tištěného textu.
2.1.2 Možnosti uplatnění výsledků
Popište, jaké jsou možnosti uplatnění výsledků projektu či jiný možný způsob využití. Popište
i takové možnosti, které neplánujete využít, ale jsou reálné. Popište vámi plánovaný způsob
(včetně postupu) uplatnění výsledků projektu (předpokládané využití výsledků).
Doporučený rozsah max. 1/2 stránky tištěného textu.
2.1.3 Kritické předpoklady dosažení účelu projektu
Kritické předpoklady dosažení účelu projektu vyjadřují, jaké předpoklady/podmínky musí být
splněny, aby bylo dosaženo výše definovaného účelu projektu. Popište nebo naznačte jaké
další projekty či činnosti musejí být také uskutečněny (a kdo je bude zajišťovat) a splněn
jejich cíl, aby společně s tímto projektem bylo dosaženo uvedeného účelu projektu. Popište,
jakým způsobem zajistíte, aby případná rizika dokončení projektu byla minimalizována.
Dále popište ty kritické předpoklady, které nemůžete ovlivnit, zajistit nebo mít pod kontrolou.
Doporučený rozsah jeden odstavec tištěného textu (1/4 strany textu).
2.2. Cíle projektu
2.2.1 Cíle a výsledky projektu
2.2.1.1 Cíle projektu
Cíl projektu vyjadřuje přesně to, co chcete uskutečnit tímto projektem. Cíl projektu je pak
konkrétním závazkem projektu. Stanovenému a definovanému cíli projektu musí odpovídat
konkrétní výsledky projektu a způsob jejich předání a zpracování.
2.2.1.2 Definice cíle projektu
Definice cíle vyjadřuje smluvní závazek projektu. Uveďte srozumitelně a jednoznačně čeho
má být řešením projektu dosaženo a jaké poznatky/výsledky budou jeho realizací získány.
Definice cíle tedy odpovídá na základní otázky:
1. Co?
2. Do kdy?
2.2.1.3 Výsledky projektu
a) Uveďte předpokládané výsledky projektu. Uvedených výsledků musí být dosaženo
nejpozději při ukončení řešení projektu.
b)Uveďte, jaké výsledky projektu zaručují, že bude dosaženo definovaného cíle projektu.
(např. počet a typ publikací – viz poznámka)
Poznámka:
1. Výsledek je zde chápán jako výstup hodnotitelný dle aktuálně platné Metodiky Rady vlády
pro vědu a výzkum.
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2. Obsah této kapitoly poslouží odborným oponentům/expertům mj. k zhodnocení
očekávaných přínosů předpokládaných výsledků projektu (tj. posouzení adekvátnosti
očekávaných přínosů, výstupů řešení projektu a pravděpodobnosti dosažení předpokládaných
výsledků).
Doporučený rozsah 1 – 2 strany tištěného textu.
3. Metodika řešení
Zde popište přístup, zvolené metody a postupy řešení projektu předkládaného do
programu specifického vysokoškolského výzkumu, které budete používat při řešení tohoto
projektu. Tato metodika má sloužit jako metodický návod řešení, zejména pro projektový a
řešitelský tým a bude posuzována odbornými oponenty/experty.
Tato část návrhu projektu Vám má pomoci ujasnit si věcný způsob řešení problému.
Doporučujeme strukturovat popis metod podle jednotlivých etap řešení.
Doporučený rozsah 1 až 2 strany tištěného textu.
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