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1 Hodnocení přijatých projektů 

Hodnocení přijatých projektů do soutěže proběhne ve dvou výběrových kolech (kolo základní 
a kolo semifinálové). Následně proběhne kolo finálové. Během prvního i druhého kola hodnocení 
bude každému projektu přidělen krycí list, do kterého budou hodnotitelé vpisovat svá hodnocení. 

1.1 První kolo hodnocení 

V prvním kole budou projekty ohodnoceny organizátorem. Hodnocení proběhne v šesti 
kategoriích na základě pevně stanovených hodnotících kritérií. Výstupem bude sestavení přehledu 
projektů v jednotlivých kategoriích, které budou seřazeny dle celkového množství přidělených 
bodů. 

  
Hodnotící kategorie: 

1. Asistenční systémy a nové technologie, telematika, bezpečná elektromobilita 

2. Infrastruktura 

3. Postcrash a zdravotní témata 

4. Chování na silnici (agresivita, negativní jevy) a ohrožení účastníci silničního provozu 
(senioři, děti, chodci, cyklisté a motocyklisté)  

5. Autoškolství  

6. Dopravní výchova dětí a mládeže 

1.2 Druhé kolo hodnocení 

Ve druhém kole bude ve všech kategoriích hodnoceno celkem 30-40 projektů, které získají 
nejvyšší počet bodů. Z každé kategorie se tak hodnotí cca 5-7 projektů. Tým hodnotitelů v druhém 
kole bude sestaven z řad odborníků, kteří se do projektu zapojili. Hodnocení proběhne na základě 
pevně stanovených hodnotících kritérií. Výstupem bude sestavení přehledu projektů v jednotlivých 
kategoriích, které budou seřazeny dle celkového množství přidělených bodů. 

1.3 Finálové kolo soutěže 

Do finálového kola bude pozváno 6 autorů projektů (vítězů jednotlivých kategorií), kteří 
dosáhli nejvyššího bodového výsledku ve druhém kole hodnocení. Ve finálovém kole soutěže 
budou osobně prezentovat a obhajovat své projekty. Komise, která je bude hodnotit, bude 
sestavena opět z řad odborníků, kteří se do projektu zapojili a jejichž přehled je na webových 
stránkách projektu: www.mojevizenula.cz.  

http://www.mojevizenula.cz/
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Kritéria hodnocení v základním kole: 
 
Kritérium Počet 

možných 
bodů  

1 
Splnění formálních náležitostí dle pravidel soutěže 

- autor projektu odevzdal projekt v požadovaném formátu a zároveň 
splnil další podmínky soutěže 

0 nebo 1 

2 
Propracovanost projektu 

- kvalita a hloubka zpracování projektu 
- doložení obrazové, technické, či jiné dokumentace, pro vykreslení 

problematiky, či pro ukázku výstupu projektu 

0-5 

3 
Zdůvodnění potřebnosti projektu a jeho přínos 

- odůvodnění potřebnosti projektu např. na základě studie stávajícího 
stavu problematiky, na kterou je projekt zacílen 

- přínos projektu v rámci dané oblasti (rozdělení dle kategorií) 

0-5 

4 
Posouzení proveditelnosti projektu 

- posouzení cílů projektu, zdali jsou realizovatelné  
- posouzení proveditelnosti projektu v kontextu finanční náročnosti, ve-

likosti zasažené cílové skupiny a náročnosti samotné realizace 

0-5 

5 
   Inovativní přínos projektu 

- posouzení, zda projekt obsahuje nové, či inovativní nápady 

0-5 

6 
   Konzultování projektu 

- projekt byl konzultován alespoň s jedním odborníkem uvedeným na 
www.mojevizenula.cz nebo s odborníkem dle vlastního uvážení 
(škola, obec, krajské úřady, Policie ČR, příspěvkové organizace mi-
nisterstev nebo samospráv, vědecko-výzkumné instituce, vysoké 
školy a další odborná pracoviště) 

0 nebo 5 

 
Maximální počet možných dosažených bodů 26 bodů/jeden hodnotitel 

http://www.mojevizenula.cz/
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Krycí list projektu v základním kole 
 
Autor: Název školy: 

Název projektu: 

 
Hodnotící kritérium Bodové hodnocení  

1 poznámka 2 poznámka celkem 
Splnění formálních 
náležitostí 
(0 nebo 1 bod) 

     

Propracovanost projektu 
(0-5 bodů) 

     

Zdůvodnění potřebnosti 
projektu a jeho přínos  
(0-5 bodů) 
 

     

Posouzení proveditelnosti 
projektu ( 
0-5 bodů) 
 

     

Inovativní přínos projektu 
(0-5 bodů) 
 

     

Konzultace projektu  
(0 nebo 5 bodů) 
 

     

 
hodnotitel 1  
hodnotitel 2  
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Kritéria hodnocení v semifinálovém kole: 
 
Kritérium Počet 

možných 
bodů  

1 
Propracovanost projektu 

- kvalita a hloubka zpracování projektu 
- doložení obrazové, technické, či jiné dokumentace, pro vykreslení 

problematiky, či pro ukázku výstupu projektu 

0-5 

2 
Zdůvodnění potřebnosti projektu a jeho přínos 

- odůvodnění potřebnosti projektu např. na základě studie stávajícího 
stavu problematiky, na kterou je projekt zacílen 

- přínos projektu v rámci dané oblasti (rozdělení dle oborů, uvedených 
v přehledu témat) 

0-5 

3 
Posouzení proveditelnosti projektu 

- posouzení cílů projektu, zdali jsou realizovatelné  
- posouzení proveditelnosti projektu v kontextu finanční náročnosti, ve-

likosti zasažené cílové skupiny a náročnosti samotné realizace 

0-5 

4 
   Inovativní přínos projektu 

- posouzení, zda projekt obsahuje nové, či inovativní nápady 

0-5 

5    Konzultace projektu 

- projekt byl konzultován alespoň s jedním odborníkem uvedeným na 
www.mojevizenula.cz nebo s odborníkem dle vlastního uvážení 
(škola, obec, krajské úřady, Policie ČR, příspěvkové organizace mi-
nisterstev nebo samospráv, vědecko-výzkumné instituce, vysoké 
školy a další odborná pracoviště) 

0 nebo 5 

 
Maximální počet možných dosažených bodů 25 bodů/jeden hodnotitel 

  

http://www.mojevizenula.cz/
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Krycí list projektu v semifinálovém kole 
 
Autor: Název školy: 

Název projektu: 

 
Hodnotící kritérium 

počet bodů poznámka 
Propracovanost projektu 
(0-5 bodů) 

  

Zdůvodnění potřebnosti 
projektu a jeho přínos 
(0-5 bodů) 
 

  

Posouzení 
proveditelnosti projektu 
(0-5 bodů) 
 

  

Inovativní přínos 
projektu 
(0-5 bodů) 
 

  

Konzultace projektu  
(0 nebo 5 bodů) 
 

  

 
hodnotitel  
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Kritéria hodnocení ve finálovém kole: 
 
Kritérium Počet 

možných 
bodů  

1 
Propracovanost projektu 

- kvalita a hloubka zpracování projektu 
- doložení obrazové, technické, či jiné dokumentace, pro vykreslení 

problematiky, či pro ukázku výstupu projektu 

0-5 

2 
Zdůvodnění potřebnosti projektu a jeho přínos 

- odůvodnění potřebnosti projektu např. na základě studie stávajícího 
stavu problematiky, na kterou je projekt zacílen 

- přínos projektu v rámci dané oblasti (rozdělení dle oborů, uvedených 
v přehledu témat) 

0-5 

3 
Posouzení proveditelnosti projektu 

- posouzení cílů projektu, zdali jsou realizovatelné  
- posouzení proveditelnosti projektu v kontextu finanční náročnosti, ve-

likosti zasažené cílové skupiny a náročnosti samotné realizace 

0-5 

4 
   Inovativní přínos projektu 

- posouzení, zda projekt obsahuje nové, či inovativní nápady 

0-5 

5 
Prezentační dovednosti 

- posouzení osobní prezentace a obhájení projektu před komisí 

0-5 

 
Maximální počet možných dosažených bodů 25 bodů/jeden hodnotitel 
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Krycí list projektu ve finálovém kole 
 
Autor: Název školy: 

Název projektu: 

 
Hodnotící kritérium 

počet bodů poznámka 
Propracovanost projektu 
(0-5 bodů) 

  

Zdůvodnění potřebnosti 
projektu a jeho přínos 
(0-5 bodů) 
 

  

Posouzení 
proveditelnosti projektu 
(0-5 bodů) 
 

  

Inovativní přínos 
projektu 
(0-5 bodů) 
 

  

Prezentační dovednosti 
(0-5 bodů) 
 

  

 
hodnotitel  
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