Financované projekty IGA 2016 a projekty soutěže IGA 2015 financované pro rok 2016 (pokračující projekty)
Funded projects IGA 2016 and IGA 2015 projects funded in 2016 (continuing projects)

Financované projekty - IGA 2016
Financované projekty jsou uvedeny v pořadí od nejlepšího hodnocení oponenty. Každý projekt byl hodnocen dvěma nezávislými oponenty. Oponent uděloval
projektu tři typy hodnocení: (i) Typizované odpovědi na kritéria hodnocení, dávající v součtu bodování projektu; (ii) známka 1 – 5, udávající celkovou kvalitu
projektu; (iii) číslo 1 – 5 zařazující projekt do 20% kvantilu všech projektů (cca patnácti) hodnocených oponentem. Výsledné pořadí je kombinací těchto tří
hledisek. Projekty, které nejsou v seznamu uvedeny, nejsou financovány. Důvodem k nefinancování projektu bylo i hrubé porušení pravidel daných Zadávací
dokumentací IGA.

Funded projects – IGA 2016
Funded projects are listed by score given by reviewers from the best. Each project was evaluated by two independent reviewers. Reviewers awarded three
assessments: (i) Standardized responses to the evaluation criteria - giving the sum score of the project; (ii) grade 1-5, indicating the overall quality of the
project; (iii) grade 1-5 ranking the project to 20% quantile of all projects reviewed by one reviewer (each assessed about 15 projects). Combination of these
three aspects made the final score. Projects that are not listed, are not funded. In some cases, the reason for not financing was also a gross violation of the
rules defined in IGA Documentation.

Projekty soutěže IGA 2015 financované pro rok 2016 (pokračující projekty)
Seznam uvádí pokračující projekty IGA 2015, financované na základě hodnocení dílčích zpráv a rozhodnutí vedoucích kateder, Komise IGA a vedení fakulty pro
další rok řešení. Pokračují pouze týmy splňující pravidla daná Zadávací dokumentací a vyššími předpisy.

IGA 2015 projects funded in 2016 (continuing projects)
Based on the evaluation of partial reports, decisions of heads of departments, the IGA and faculty management, the list provides ongoing projects of IGA
2015, which are funded in 2016. Only teams meeting the rules set by IGA Documentation and by higher regulations do continue.

