
Příloha 26.4. Kritéria věcného hodnocení 

Kritéria věcného hodnocení  

Věcné hodnocení bude komisí provedeno na základě následujících kritérií:  

1. hodnocení projektu aktivity,  

2. hodnocení společenského přínosu z hlediska rozsahu sportovně pohybové aktivity 

3. hodnocení aktivity z hlediska přínosu pro rozvoj tělesné zdatnosti a dopadů na zdraví sportujících,  

4. hodnocení aktivity z pohledu zaměření na cílovou skupinu senioři,  

5. hodnocení aktivity z hlediska existence metodiky práce s cílovými skupinami sportu pro všechny a 

kvalifikovaného (odborného) zajištění cvičení.  

6. hodnocení unikátnosti aktivity, tedy zda je aktivita významná a nezastupitelná pro sport pro všechny 

v České republice. 

 V rámci věcného hodnocení může žádost získat maximálně 165 bodů. 

 

1. Hodnocení projektu aktivity (celkem maximálně 25 bodů) 

Žádosti budou ohodnoceny odpovídajícím počtem bodů dle níže uvedených kritérií.  

Hodnotící kritérium  Body 

Výstupy a viditelnost projektu  

Zveřejnění projektu a jeho výstupů na webových 

stránkách 
5 

Osvětová a vzdělávací činnost z hlediska významu 

aktivního životního stylu a sportovního pohybu 

směrem ke sportujícím (cvičícím) a veřejnosti. 

5 

Maximální bodové hodnocení kritéria 10 

Vícezdrojové financování projektu (dle 

rozpočtu projektu) 

Finanční podpora kraje  5 

Finanční podpora obce 5 

Další nebo vlastní zdroje financování (členské 

příspěvky, sponzorské dary; nikoli úplata za službu) 
5 

Maximální bodové hodnocení kritéria 15 

Maximální bodové hodnocení projektu žádosti  25 

Pro navržení k podpoře je nutné v této části získat minimálně 10 bodů. 
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2. Hodnocení společenského přínosu z hlediska rozsahu sportovně pohybové aktivity (maximálně 

A) 65 bodů nebo B) 65 bodů) 

Jednotlivým níže uvedeným indikátorům kritéria „Rozsah pohybové aktivity“ budou přiděleny body 

prostřednictvím lineární funkce v závislosti na nejvyšším a nejnižším počtu uvedeném v indikátorech 

v žádostech, které byly po formálním hodnocení předloženy do věcného hodnocení. Hodnocení je 

rozděleno z pohledu charakteru aktivit na pravidelné a nepravidelné. 

A) Hodnocení rozsahu pravidelné pohybové aktivity 

Indikátor naplnění kritéria Bodové rozpětí 

Počet zapojených krajů 1-20 

Počet zapojených okresů 1-20 

Počet zapojených SK/TJ/pobočných spolků/jiných obdobných 
organizačních jednotek  

0-5 

Celkový počet cvičebních jednotek v projektu za kalendářní rok pro 
jednu cvičební skupinu 

1-10 

Předpokládaný počet zapojených sportovců 1-5 

Počet zapojených sportovních trenérů/cvičitelů 1-5 

Maximální bodové hodnocení 65 

 

B) Hodnocení rozsahu nepravidelné pohybové aktivity (jednorázová sportovní akce – masová 

sportovní akce, slavnost festival, turnaj atp.) 

Indikátor naplnění kritéria Bodové rozpětí 

Počet zapojených krajů 1-20 

Počet zapojených okresů 1-20 

Počet zapojených SK/TJ/pobočných spolků/jiných obdobných 
organizačních jednotek 

0-5 

Předpokládaný počet zapojených sportovců 1-5 

Celkový počet takových akcí za kalendářní rok 1-5 

Předpokládaný počet účastníků (nesportujících) 1-5 

Počet zapojených sportovních trenérů/cvičitelů 1-520 

Maximální bodové hodnocení 65 

Pro navržení k podpoře je nutné v této části získat minimálně 30 bodů. 
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3. Hodnocení aktivity z pohledu přínosu pro rozvoj tělesné zdatnosti a dopadů na zdraví (celkem 

maximálně 40 bodů) 

Žádosti budou ohodnoceny odpovídajícím počtem bodů dle níže uvedených kritérií.  

Indikátor naplnění kritéria Bodové rozpětí 

druh pohybové aktivity a její zaměření z hlediska intenzity zatížení 
(mírně např. chůze, jóga; středně např. jízda na kole běžnou rychlostí, 
vysokohorská turistika; vysoce např. běh) 

0-10 

průměrná frekvence cvičení za časovou jednotku (např. počet 
cvičebních jednotek za týden) 

0-10 

průměrná délka trvání pohybové aktivity v rámci “cvičební jednotky” 0-10 

monitorování, evidence, plnění cílů apod. 0-10 

Maximální bodové hodnocení 40 

Pro navržení k podpoře je nutné v této části získat minimálně 20 bodů. 

 

4. Hodnocení aktivity z pohledu zaměření na cílovou skupinu senioři (celkem maximálně 15 bodů) 

Indikátor naplnění kritéria Body 

Aktivita je určena svým zaměřením převážně pro seniory  5 

Genderová vyváženost (je aktivita určená jak pro muže, tak ženy) 5 

Jedná se o pravidelnou pohybovou aktivitu 5 

Maximální bodové hodnocení 15 

 
 

5. Zpracování metodiky práce s cílovými skupinami sportu pro všechny, kvalifikované (odborné) 

zajištění cvičení (maximálně 15 bodů) 

 
 

Bodové 
rozpětí 

Zpracování metodiky 

Zpracování metodiky práce s cílovými skupinami 
(specifika potřeb cílových skupin, cíle pohybové 
aktivity, přiměřený druh pohybové aktivity, personální 
a materiální potřeby atd.) 

0-5 

kvalifikované (odborné) 
zajištění cvičení 

Udržení a rozvoj systému vzdělávání  0-10 

Maximální bodové hodnocení 15 
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6. Unikátnost aktivit z pohledu významu pro rozvoj sportu pro všechny (maximálně 5 bodů) 

Komise hodnotí aktivitu z hlediska toho, zda je aktivita významná a nezastupitelná pro sport pro 

všechny v České republice.    

 
Body 

Unikátnost aktivit z pohledu významu pro rozvoj sportu pro všechny 0-5 

 


