Výjezdní zasedání GA ČR, Loučeň, 3. 12. 2015
Reakce předsednictva GA ČR na připomínky z oborových komisí

OK1 Technické vědy
OK1/1 změny v aplikaci GRIS: upravit tabulky celkových počtů výsledků a celkového počtu uznaných
výsledků ve formulářích pro podání a hodnocení dílčích a závěrečných zpráv


Tabulka by měla obsahovat celkem 3 sloupce (hodnocený rok, celkem, doposud neuplatněné
výsledky).
Počet neuplatněných výsledků je pro hodnocení irelevantní, proto se neuvádí.



Tabulka by měla mít o jeden řádek víc – v tomto řádku by měly být publikace nevstupující
do RIV (jinak údaje poskytnuté řešiteli nejsou přímo viditelné).
Výstupy nevstupující do RIV se uvádět mohou, představují však pouze doplňující informaci.
Do hodnocení, které GA ČR zasílá do Centrální evidence projektů (CEP), takové výstupy uvádět
nelze.

OK1/2 změny v aplikaci GRIS: odstranit opakované vyplňování seznamů uplatněných publikací
ze strany řešitelů DZ a ZZ, s tím, že publikace z předchozích období by se přenášely do nových
zpráv automaticky. Řešitelé by pouze aktualizovali stav publikací, které v předchozím roce
byly uvedeny jako „dosud neuplatněné“ a dále by doplnili nové publikace za hodnocený rok.
Možnost propisování dříve uplatněných výsledků do formulářů následujících DZ a ZZ bude
analyzována a v případě, že bude úprava snadno naprogramovatelná do aplikace, bude
implementována.
Neuplatněné publikace, pokud se staly uplatněnými, je třeba překopírovat a doplnit
bibliografické údaje. Automatické přenesení není vhodné, některé neuplatněné výsledky se
mezi uplatněné nemusí v průběhu řešení projektu dostat.

OK1/3 změny v aplikaci GRIS: upravit formuláře návrhů projektů, které jsou zasílány, resp. stahovány
zahraničními posuzovateli


Standardní a juniorské projekty: doplnit upozornění v duchu „Zahraniční posuzovatelé
nehodnotí finanční stránku projektu, proto není uvedena“.
Bude uvedeno v anglické pdf verzi.



Na úvod části C doplnit upozornění na striktní limit počtu stran – pro všechny kategorie
návrhů.
Bude uvedeno v anglické pdf verzi.



Mezinárodní projekty (v případě, že část týkající se rozpočtu bude zahraničním
posuzovatelům poskytována): české texty v části rozpočet, chybějící kód měny CZK a uvádění
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zkratky „tis.“. Je nutné přeložit do angličtiny a buď český rozpočet podle aktuálního kurzu
přepočítat nebo uvést kód měny CZK.
V české pdf verzi bude uvedena měna Kč. V anglické pdf verzi bude rozpočet vypuštěn.


Juniorské projekty: přeložit české texty v části o obhajobě dizertace a zahraniční stáži.
Bude upraveno v anglické pdf verzi.

OK2 Vědy o neživé přírodě
OK2/1 aby členové OK2 měli ještě před zasedáním OK k dispozici podklady a seznamy projektů
podaných členy expertních poradních orgánů do vlastního panelu
Bude zajištěno s předstihem. Seznam panelistů, kteří předkládají návrh projektu, bude
rozeslán členům OK po zasedání posledního panelu v OK, vyjádření zahraničního zpravodaje
budou zaslána 3 dny před zasedáním OK.

OK2/2 změny v aplikaci GRIS: upravit formulář pro nezávislého zahraničního zpravodaje, aby
obsahoval kolonku, kam by mohl přímo zapsat pozici, na kterou doporučuje projekt přeřadit
Bude doplněno do formuláře pro zahraniční zpravodaje.

OK3 Lékařské a biologické vědy
OK3/1 drobná úpravu popisu náplně panelu P304, která by měla pomoci zamezit podávání
problematických klinicky zaměřených projektů (vyžadujících schválení SÚKL) do tohoto
panelu
V rámci panelu P304 jsou řešeny projekty základního výzkumu, které mají nebo mohou mít
zřetelný medicínský dopad. Předpokládá se jasná experimentální část, především na zvířecích
modelech, eventuálně doplněná konkrétním klinickým výstupem nebo klinickým hodnocením
(v podobě „Investigator‘s Brochure“). Čistý klinický nebo epidemiologický výzkum panel
nepřijímá.
Po vypuštění slov „nebo epidemiologický“ akceptováno. Otázka epidemiologického
základního výzkumu bude podrobena hlubší diskusi na OK3.

OK3/2 u projektů, které obsahují intervenční výkony, se do popisu náplně hodnoticího panelu P304
navrhuje doplnit následující informace:
„Jestliže navrhovaný projekt obsahuje intervenční výkony na humánních subjektech nebo
podání léčiva pro účel projektu, je nutné, aby navrhovatel doložil, že zahájil v tomto směru
potřebné úkony se SÚKL. V případě získání finanční podpory bude dokladovat GA ČR k datu
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podpisu smlouvy dokumenty opravňující navrhovatele předložený projekt spojený s klinickým
postupem realizovat.“
Akceptováno.

OK3/3 změny v aplikaci GRIS: v části E návrhu projektu povinně uvádět všechny tematicky blízké
projekty financované rovněž z veřejných zahraničních zdrojů
Uvádění projektů ze zahraničních zdrojů bude v části E více zdůrazněno. Do části E
k navrhovaným, řešeným a ukončeným projektům bude doplněn text „včetně projektů
financovaných ze zahraničních zdrojů“.

OK3/4 změny v aplikaci GRIS: ve výsledném pořadí projektů členové panelů viděli i průběžná
písmenná hodnocení ze zahraničních posudků - u zahraničních posudků jsou průběžná
hodnocení (tj. písmenné hodnocení kvality projektu i hodnocení navrhovatele a jeho
publikační úrovně) často zcela odlišná od výsledného závěrečného hodnocení
(tj. doporučení/nedoporučení k financování), což může být velmi zavádějící
Ve formulářích posudků zpravodaje a posudků zahraničního oponenta bude provedena
úprava, která neumožňuje autorům posudků uvádět výsledné hodnocení, které je výrazně jiné,
než uvedená dílčí hodnocení.

OK3/5 doporučuje se diskuse o rozdělení oborů v rámci biomedicínských panelů, případně jejich
rozšíření
Předsednictvo GA ČR doporučuje takovou diskusi otevřít při nejbližším zasedání OK3.

OK4 Společenské a humanitní vědy
OK4/1 navrhuje se, aby nová zadávací dokumentace upozorňovala na provedené změny, případně
úpravy, uživatelsky vstřícná upozornění by mohla pomoci jak navrhovatelům (případně
pracovníkům na odděleních vědy a výzkumu příslušných institucí), tak panelům a nakonec
i soutěži jako takové
Změny budou zveřejněny na webových stránkách GA ČR.

OK4/2 navrhuje se, aby byl rozšířen vějíř nabízených soutěží o typ řešitelského programu Post-Doc,
tento typ projektu by mohl vhodně doplnit stávající program juniorských projektů, který má
pro společenské a humanitní vědy spíše omezený význam, případně by mohl mladým
začínajícím vědcům pomoci při promýšlení a přípravách juniorských projektů
Pro příští rok předsednictvo GA ČR s vypsáním soutěže uvedeného typu nepočítá.
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OK4/3 navrhuje se, aby zadávací dokumentace řešitelkám, případně řešitelům nabízela nebo
alespoň výslovně neupírala možnost přerušit řešení grantového projektu v případě, že
nastoupí na mateřskou/rodičovskou dovolenou, případné žádosti by měly obsahovat
přepracovaný nebo upravený pracovní itinerář, naopak zachována by měla být původní
struktura ohlášených vědeckých výstupů.
Předsednictvo považuje požadavek na přerušení za oprávněný a rozšíří stávající úpravu
Zadávací dokumentace o ustanovení: „V případě, že se na řešení projektu nepodílí odborní
spolupracovníci, lze požádat o přerušení řešení projektu z důvodu odchodu řešitele na
mateřskou nebo rodičovskou dovolenou“.

OK4/4 navrhuje se, aby GA ČR začala přísněji a důsledněji sledovat pokusy o podvodná jednání
v podobě publikačních výstupů v tzv. „predátorských“ časopisech a vydavatelstvích. Pokud by
došlo k odhalení jednání v rozporu s etikou vědecké práce, zvážit, zda by GA ČR neměla
přistoupit k výrazným finančním postihům a sankcím. V rámci rozpravy dále zaznělo, že sílící
snahy obejít řádné recenzní řízení a deklarovat průměrné, či vědecky nevýznamné výsledky
jako excelentní souvisí se způsobem vykazováním vědeckých výsledků, který je založen na
formálních znacích. Proto členově OK dospěli k závěru, že by bylo vhodné zahájit obecněji
vedenou diskusi nad dnes platnou metodikou hodnocení vědecké práce.
Předsednictvo GA ČR si závažnost problému nežádoucích publikačních praktik uvědomuje.
Spoléhá na expertízu panelistů, neboť jen oni důvěrně znají situaci publikování v příslušném
oboru či disciplíně.
Předseda a místopředseda panelu P404 Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální
studia vypracovali materiál pro vědeckou radu GA ČR, který na jejich žádost předseda GA ČR
postoupil předsedovi a místopředsedovi vědecké rady GA ČR k dalšímu řízení.

OK5 Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
OK5/1 vzhledem k tomu, že zahraniční oponent nemá srovnání při hodnocení s větším počtem
projektů v panelu, tak jako interní zpravodajové, navrhuje se změnit způsob hodnocení
a vytvořit okruh odborníků, kteří posoudí podle své odbornosti větší počet projektů – např.
panel zahraničních odborníků
Předsednictvo GA ČR doporučuje zpravodajům, aby nominovali zahraničního oponenta k více
návrhům projektů.

OK5/2 změny v aplikaci GRIS: zrychlit aplikaci GRIS ve druhém stupni hodnocení, kdy na oborové
komisi dochází k přesunům v pořadí jak v panelu, tak v celé OK při sestavování pořadí
Zrychlení bude zajištěno změnou a optimalizací postupu při přesunech položek.
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OK5/3 změny v aplikaci GRIS: více zvýraznit, že se jedná o závěrečné zprávy s odloženým
hodnocením (zpravodaj často zhodnotí ZZ a nevšimne si, že řešitel žádá o odložení
hodnocení)
Skutečnost, že se jedná o závěrečnou zprávu s odloženým hodnocením, bude zdůrazněna při
jednáních panelů a zvýrazněna v aplikaci GRIS (na první straně formuláře závěrečné zprávy
výrazným písmem hned za hlavičkou GAČR).

OK5/4 změny v aplikaci GRIS: sjednotit hodnocení pro všechny odložené závěrečné zprávy stejně
(např. jiné - hodnocení odloženo, pro odlišení případně jiné s uplatněnými výstupy a jiné bez
uplatněných výstupů) a nehodnotit odložené závěrečné zprávy v době odložení výběrem
ze stávající škály od vynikající až nesplněno, zhodnotit pouze slovně hospodaření
Hodnocení odložené závěrečné zprávy provedeno být musí, mj. s ohledem na hospodaření
s finančními prostředky a s ohledem na stanovený limit vynikajících projektů. Pokud panel
(resp. oborová komise) při hodnocení odložené závěrečné zprávy dospěje k názoru, že projekt
nelze hodnotit „splněno“, uvede se do formuláře hodnocení závěrečné zprávy „hodnocení
neuzavřeno“.
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