Výzva k čerpání grantů České společnosti pro jakost
2016
Česká společnost pro jakost, v souladu se svým posláním a strategickými záměry,
ustanovila v roce 2014 Grantový program ČSJ. Program umožňuje podpořit jednak
specifické výzkumné projekty v podobě grantů pro studenty (případně pro pracovníky
externích organizací v oboru kvality) a dále praxe studentů v organizacích.
Předsednictvo svým rozhodnutím vyhlásilo následující grant:
Registrační číslo:

GR1/2016

Vytvoření návrhu technického řešení provádění
personálních zkoušek s počítačovou podporou
Bližší upřesnění:
Česká společnost pro jakost provádí (mimo jiné)
personální certifikaci. Tato personální certifikace je
udělována na základě zvládnutí zkoušky, která mívá
písemnou část (zpravidla test) a ústní část.

Tematická oblast:

Tento grant je zaměřen na navržení počítačové
podpory pro generování, provádění a vyhodnocování
testů.
Navrhované řešení by mělo být schopno pracovat
s více typy otázek (multiple choice, ano / ne, otevřené
otázky atd.). Obvykle je spektrum otázek rozděleno do
tematických částí a navržené řešení by mělo umět
vybírat vždy konkrétní počet otázek z každé části tak,
aby byl výsledný vygenerovaný test z hlediska témat
vyvážený. Dále se očekává, že výstupem budou
statistiky pro tvůrce otázek - například otázky, kde se
nejčastěji chybuje. Zadavatel grantu očekává od
řešitele navržení dalších vhodných funkcionalit.

Termín vyhlášení výzvy:

1. 4. 2016

Termín pro podání žádosti:

30. 4. 2016

Termín pro realizaci grantového
projektu:

30. 10. 2016

Maximální výše grantu na projekt:

50.000,-Kč

Žadatelem o grant může být student/tým studentů vyšší odborné školy, bakalářského,
magisterského či doktorského studia.

Kritéria hodnocení předkládaných projektů:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Přínos pro ČSJ
Přínos pro společnost
Soulad s vymezenou „Tematickou oblastí“/zadáním ČSJ
Způsobilost řešitele
Vyjasněnost cílů řešení
Novost řešení
Náklady na projekt

Doplňková kritéria pro týmové projekty:
a) Způsobilost týmu jako celku
b) Věkové složení (podpora mezigenerační spolupráce)
Podpořené uznatelné náklady:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cestovní výdaje
Vložné na konference
Nákup odborné literatury
Nákup služeb (např. náklady na speciální kurzy, zkoušky a testy)
Náklady na prezentaci výsledků projektu
Nákup spotřebního materiálu

Poznámka: V případě projektů, které souvisí s financováním praxe studenta v organizaci, patří mezi uznatelné
náklady i příspěvek na osobní náklady (max. 60% superhrubé mzdy); nezohledňuje se však nákup spotřebního
materiálu. Polovina prostředků se vyplácí zálohově, zbytek prostředků podle potřeby či dosažených výsledků.

Základní povinností řešitelů:
a) K žádosti o grant doložit, že je studentem vyšší odborné školy, bakalářského,
magisterského či doktorského studia, anebo že je pracovníkem externí organizace
působícím ve vymezené „Tematické oblasti“
b) Předložit řešení projektu do termínu dle výzvy k podání projektu
c) Sledovat a doložit podpořené uznatelné výdaje
d) Uzavřít smlouvu s ČSJ, která jej zavazuje k povinnosti umožnění kontroly
e) Doložit dosavadní výsledky projektu na požádání
f) Prezentovat výstupy projektu v časopisu Perspektivy kvality
Pokud zvažujete podat projekt, kontaktujte nás prosím na adrese sekretariat@csq.cz,
prokonzultujeme s Vámi Váš záměr a vybavíme Vás dalšími potřebnými informacemi a
materiály.
Předsednictvo ČSJ.

