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1a) Původnost, vědecká závažnost, perspektivnost projektu a očekávaný přínos projektu pro základní
výzkum

Dotazníková část:

1) Kvalita výzkumného projektu

Záměr projektu poněkud vágní. Nabízí společnou práci řady teoretiků s ne příliš zřejmým příslibem, co o jejich
spolupráce lze očekávat a proč. Jediným vodítkem jsou již získané výsledky, vize do budoucnosti chybí.

1b) Zpracování návrhu projektu, cíle řešení a navrhované výstupy

Vlastní náplň práce není příliš rozpracována. Jedná se o skupinu teoretiků, kde přesné pojmenování společného
záměru je pochopitelně obtížné, přesto jednotlivé směry, načrtnuté každý jedním odstavcem, netvoří obrázek záměru.
Slibované počty vychovaných mladých vědců a publikací odpovídají schopnostem navrhovatelů a jsou více než
dostatečné.

1c) Koncepce, metodika a časový plán prací

Koncepce, metodika a časový plán u teoretických prací se reálně vztahuje pouze na skupinou organizované
konference. Jejich návrh je přiměřený. Navrhovaná doba je přiměřená.

Průměrnou - BKvalitu návrhu projektu lze považovat za:

2) Navrhovatel a spolunavrhovatelé, jejich publikační úroveň a potřebné vybavení

Navrhovatel i spolunavrhovatelé patří k čelným teoretikům a jejich publikační činnost i mezinárodní uznání jsou
nadprůměrné. Je nepochybné, že jejich práce přinese výsledky.

Kvalitu navrhovatele a spolunavrhovatelů, jejich publikační
úroveň a potřebné vybavení lze považovat za:

Vynikající - A1

3) Považujete finanční náklady za přiměřené a řádně zdůvodněné

AnoFinanční náklady jsou přiměřené a zdůvodněné:

b) Slabiny projektu:

Celkové slovní hodnocení návrhu projektu:

Vlastní záměr projektu je příliš široký, takže nedává jasný fyzikální obrázek. To je ale problém zaměření každé větší
teoretické skupiny.

Nabízí spolupráci výrazných teoretiků. Takové prostředí bude přínosné především pro mladé vědce vychovávané v
jejich komunitě.

a) Silné stránky projektu:

c) Další hodnotící komentář:
Přestože seznam dosud publikovaných výsledků dokládá již existující spolupráce, návrh se příliš nepokouší
srozumitelně pojmenovat, jak se přístupy jednotlivých pracovišť a jejich členů liší, čím se doplňují a proč jejich
spolupráce slibuje nové výsledky.
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