Zápis ze zasedání vědecké rady GA ČR
Praha, 29 4. 2013
 VR schválila zápis z minulého zasedání.
 Předseda GA ČR prezentoval předběžný přehled údajů ze soutěžní lhůty (celkový počet
přijatých projektů; počet projektů, které nemohou být přijaty do soutěže z důvodu
nedodržení podmínek ZD, probíhající formální kontrola přijatých projektů. Opatření
možnost podávat pouze jeden grant v rámci jedné soutěže přineslo pozitivní výsledky a
očekává se tudíž zvýšení procentuální úspěšnosti.
 Předseda GA ČR dále prezentoval statistiku technické podpory soutěže v jejím průběhu
(plánované odstávky) a nově zavedenou službu pro navrhovatele „taskpool“. V tomto
systému byla možnost nalézt standardizované odpovědi na nejčastěji se opakující
dotazy, v případě, že navrhovatel nenalezl odpověď na svůj konkrétní dotaz, měl
možnost kontaktovat Kancelář napřímo. Během soutěží Kancelář zodpověděla kolem
13 000 dotazů.
 V době jednání VR běží již jen veřejná soutěž na podporu excelence v základním
výzkumu. RVVI zároveň projednává zvýšení rozpočtu na CE.
 Na dotaz ohledně zpožděného převodu finančních prostředků běžícím projektům P.
Matějů uvedl, že ke zpoždění došlo v důsledku migrace dat, která bylo nutné opravovat
ručně.
 Předseda GA ČR informoval VR o stavu přípravy „Juniorských grantů“. RVVI neměla
žádné připomínky, návrh byl postoupen do mezirezortního řízení. Po schválení GA ČR
předpokládá možnost spustit soutěž od roku 2015. Jediný prvek, ze kterého GA ČR
nakonec upustila, byl požadavek na finanční spoluúčast institucí na investicích. Tento
prvek se jevil jako administrativně velmi složitý a navíc by zřejmě nepůsobil jako silný
motivační prvek.
 Předseda GA ČR informoval VR o stavu přípravy nové skupiny mezinárodních projektů
na principu Lead Agency. MŠMT projednávání návrhu v RVVI na poslední chvíli
zastavilo s tím, že tento materiál GA ČR s MŠMT musí projednat, neboť veškerá
mezinárodní spolupráce ve VaV je gesci MŠMT. To by ovšem nemělo ohrozit spuštění
nové skupiny grantů na počátku roku 2014. GA ČR na jaře podepíše Memorandum of
Understanding s rakouskou agenturou pro vědu a výzkum (FWF) V prvních 2-3 letech
budou LA zahraniční agentury do doby, než bude systém implementován do stávajícího
systému GA ČR.
 Předseda GA ČR informoval VR o stavu projednávání rozpočtu GA ČR. GA ČR
navrhuje rozumné a pro vládu snad přijatelné zvýšení rozpočtu GA ČR, které by mohlo
zajistit vyšší úspěšnost návrhů projektů.
 Předseda GA ČR informoval VR o stavu projednávání nominace na člena VR. RVVI
vyhlásila nominaci na nového člena VR, zatím v této záležitosti nejsou další informace.
Nominace je v kompetenci RVVI.
 Předseda GA ČR se vyjádřil ke zprávě ombudsmana týkající se podílu žen v poradních
orgánech a údajné diskriminaci žen v GA ČR. Procento úspěšnosti na členství v
poradních orgánech GA ČR je v podstatě stejné u obou pohlaví. Co se týče údajné
diskriminace matek, předseda uvedl, že od roku 2009, tedy za působení současného

předsednictva, GA ČR obdržela 24 žádostí o přerušení řešení postdoktorského projektu
a všem bylo vyhověno kromě jednoho případu, ve kterém navrhovatelka žádala o
přerušení projektu, který v době podání žádosti dosud nebyl udělen. Podala tedy žádost
v rozporu s pravidly GA ČR.
 VR pokračovala v jednání o postavení lékařského výzkumu. V tuto chvíli je známo, že
IGA již nebude vyhlašovat novou veřejnou soutěž, ta by měla probíhat již v novém
formátu a pod hlavičkou nové instituce. Vzhledem k tomu, že po další dva roky
nebudou vyhlašovány nové soutěže, instituce, které se zabývají lékařským výzkumem,
by mohly utrpět finanční ztráty. Na minulém zasedání byly projednávány
administrativní záležitosti spojené se změnou financování lékařského výzkumu, které
bude třeba detailněji rozpracovat. Předseda VR proto osloví prof. Rysku jako na člena
IGA i člena vládní rady, s žádostí, aby byla nominována pracovní skupina složená
z představitelů GA ČR, vědecké rady a IGA, která by se tomu začala intenzivně
věnovat. Za GA ČR se této pracovní skupiny účastní T. Zima, J. Syka a J. Konvalinka.
Do příštího zasedání VR bude třeba detailně vydefinovat, které oblasti (jaké typy
projektů) patří do základního „basic“ výzkumu, a které bude možné přesunout do nově
vzniklé agentury. Dále je nutné diskutovat překryvy výzkumu.
 VR byla informována o San Francisco Declaration of Research Assessment – deklaraci,
která varuje před neuváženým používáním impakt faktorů při hodnocení vědy. Za touto
deklarací může stát boj mezi velkými nakladatelskými domy. Zpravodajové by se při
posuzování návrhů projektů neměli řídit jen impakt faktory, ale přečíst si detailně o čem
projekt je a hodnotit jej více po věcné stránce. IF je pouze jedním z ukazatelů kvality
navrhovatele, v některých oborech nedochází k častému publikování v odborných
časopisech. VR doporučujte tento fakt připomenout všem panelistům.
 VR projednala stížnost projektu, který deklaroval vícenásobnou dedikaci. Nový řešitel,
který projekt převzal je kvůli tomuto porušení pravidel poškozen, aniž by on sám se
nějakého porušení pravidel dopustil. VR proto doporučuje, aby nový řešitel nebyl
sankcionován při podávání a hodnocení nového návrhu projektu při zachování
hodnocení předchozího projektu původního řešitele Bezoušky „splněno s výhradou“.
 I.Netuka krátce informoval VR o zasedání GC ESF, kterého se zúčastnil a o posledním
vývoji s utlumující se organizací.
 VR diskutovala povinnost žádat o mzdy v návrzích projektů. Dle některých členů VR
by mzdy neměly být povinnou položkou návrhů projektů.

