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Předsednictvo projednalo hodnocení návrhů standardních a postdoktorských projektů
podaných do veřejné soutěže se začátkem řešení od 1.1.2014 a rozhodlo o udělení
/neudělení finanční podpory. V případě bilaterálních projektů bude konečné
rozhodnutí záviset na vyjádření partnerských grantových agentur.
V případě standardního projektu 14-11439S z panelu P107 předsednictvo rozhodlo po
důkladném seznámení s návrhem projektu a jeho hodnocením odbornými a poradními
orgány o neudělení grantu tomuto projektu; předsednictvo konstatovalo, že
navrhovaná výše úvazku navrhovatele v kontextu všech projektů řešených
navrhovatelem v roce 2014 a jím podávaných návrhů projektů může negativně
zasáhnout do kvality řešení.
Předsednictvo rozhodlo, že v případě dostatečných finančních prostředků mohou být
financovány další standardní projekty.
Předsednictvo projednalo hodnocení návrhů projektů na podporu excelence
v základním výzkumu podaných do veřejné soutěže se začátkem řešení od 1.1.2014 a
rozhodlo o udělení /neudělení finanční podpory.
Ve dvou případech u projektů na podporu excelence v základním výzkumu spadajících
do OK4 předsednictvo po podrobném prozkoumání všech aspektů nepřijalo
doporučení oborové komise, s těmito zdůvodněními :


ad) 14-36521G
Předsednictvo GAČR po zevrubném prostudování návrhu projektu a všech
posudků dospělo k rozhodnutí nepřijmout doporučení Oborové komise a
projekt nefinancovat. Hlavním důvodem je nepřiměřenost nákladů vzhledem
k předpokládaným výstupům. V návrhu projektu se uvádí, že bude vydáno 38
monografií nebo studií bez uvedení předpokládaných vydavatelů či
nakladatelství. Z návrhu rozpočtu ovšem plyne, že monografie budou vydány
vlastním nákladem, přičemž minimální dotace je 100 tisíc na jednu monografii.
Všechny tyto klíčové výstupy z projektu v podobě monografií mají být vydány
de facto ve vlastní režii. Řešitelský tým se dostatečně explicitně nezavazuje
vydat monografie v prestižních zahraničních nakladatelstvích, což by u
projektu excelence mělo být stejnou samozřejmostí, jako se u jiných oborů za
samozřejmost předpokládají publikace článků ve vysoce impaktovaných
časopisech. Uvádí pouze “final project methodologically oriented monograph”
bez uvedení předpokládaného nakladatele. To, že všechny monografie budou
vydány vlastním nákladem (s plnou podporou z projektu), plyne ze zdůvodnění
nákladů, kde uchazeč i spoluuchazeč shodně uvádějí: „Největší část z
prostředků požadovaných na služby bude použita na vydávání publikací podle
pracovního plánu projektu. V průměru kalkulujeme na základě dosavadní
ediční praxe náklady na vydání jedné knihy ve výši 100 tis. Kč včetně DPH.
Redakční práce, jazyková redakce a korektury budou zajišťovány na pracovišti,
požadované prostředky budou proto použity na úhradu sazby a tiskařských
prací, které budou vybírány formou veřejné soutěže, aby bylo co nejvýhodnější
nabídky ve vztahu ke kvalitě a ceně. ......“ (str. 9 a 11 návrhu projektu). Pokud
jde o články, v návrhu se uvádí: “Studies: approx. 20 per year, including a

series of joint papers of two or more team members” – není uvedeno v jakých
časopisech budou články vycházet (zda tyto časopisy budou alespoň na úrovni
SCOPUS nebo ERIH). U projektu na podporu excelence, který požaduje 42
milionů Kč, z toho 80 % na mzdy a osobní náklady neobvykle početného týmu
(34 členů) při téměř devíti přepočtených plných úvazcích na dobu 5 let, se
s takto vágně definovanými výstupy nelze spokojit.


ad) 14-37038G
Předsednictvo GAČR po zevrubném prostudování návrhu projektu a všech
posudků dospělo k rozhodnutí nepřijmout doporučení Oborové komise a
projekt nefinancovat. Hlavním důvodem je nepřiměřenost nákladů vzhledem
k předpokládaným výstupům. Při 62 milionech Kč celkových nákladů, z nichž
70 % má být alokováno na mzdy a osobní náklady (21 členů týmu a 8 plných
úvazků na období 5 let) jsou předpokládané výstupy nedostatečné, a to zejména
s ohledem na vydavatele monografií a bližší určení časopisů, v nichž mají být
odborné stati publikovány. Projekt sice hodlá publikovat monografie a ve
většině případů uvádí i předpokládaná (převážně domácí) nakladatelství, ale
vše nasvědčuje tomu, že téměř všechny monografie budou vydány s masivní
finanční podporou z projektu, tj. vlastním nákladem (u dotací v celkové
hodnotě cca 3,1 mil. Kč se jako důvod doslova uvádí, že „náklady kryjí ztrátu
nakladatele“). Nepředpokládá se vydávání monografiích převážně v prestižních
zahraničních nakladatelstvích, což by u projektu excelence mělo být tak
samozřejmé, jako se u projektů z jiných oborů za samozřejmost předpokládají
publikace článků ve vysoce impaktovaných časopisech. Jak uvedl jeden ze
zpravodajů, mezi některými členy řešitelského týmu a vydavatelstvími
monografií existuje personální propojení. Totéž platí pro vazby mezi uchazeči
a vydavateli (Filosofický ústav AV ČR a nakladatelství Filosofia), které
naznačují skryté institucionální financování. Pokud jde o články, v návrhu se
neuvádí, zda půjde alespoň o recenzované časopisy, natož pak o časopisy
vedené v databázích SCOPUS nebo ERIH, pouze se uvádí že „Every
researcher will publish between one and three articles per year in a Czech or
international scientific journal, according to his/her work load: a part-time job
(ca. 30%) requires one article per year, a full-time job (100%) requires 3
articles per year.“ Takto navržené předpokládané výstupy z projektu při tak
vysokých celkových nákladech nepovažuje předsednictvo GA ČR za
odpovídající účelu projektů na podporu excelence v základním výzkumu.



U dalších dvou projektů v pořadí určeném OK4 předsednictvo akceptovalo
velmi příznivá hodnocení a na základě protokolů ze zasedání OK4 (viz níže)
navrhuje udělení dotace.
14-36938G
Protokol OK4: „Členové Oborové komise posuzovali tento projekt na základě
vyjádření členů panelů i zahraničních posuzovatelů a přihlédli i k jeho
potenciální konkurenceschopnosti v mezinárodním srovnání obdobně
zaměřeného výzkumu, kterou hodnotili jako perspektivní. V kontextu dalších
letos posuzovaných center excelence se projekt jeví jako jeden z
nejkvalitnějších. Členové OK 4 se shodli v názoru, že projekt by měl být
financován. „

14-36154G
Protokol OK4: „Cílem projektu je založení panelu domácností, který umožní
jak dynamický přístup k analýzám sociálně-demografických procesů v české
společnosti, tak modelování kauzálních vztahů (což běžně prováděná šetření
neumožňují). Při hodnocení oborová komise hodnotila úroveň projektu dle
kritérií zadávací dokumentace a konstatovala, že se jedná o projekt, jehož
zaměření odpovídá národním prioritám v oblasti výzkumu a jehož obsah nelze
uskutečnit v rámci běžných standardních soutěží, a to především proto, že se
jedná o longitudinální výzkum. Komise projednala také stanoviska
jednotlivých posuzovatelů, která vesměs hodnotila projekt jako perspektivní,
mezinárodně akceptovatelný a společensky významný.“
U tohoto projektu předsednictvo rozhodlo o krácení mzdových nákladů o 30 %.









Předseda podal zprávu z jednání RVVI o přípravě rozpočtu pro roky 2015 až 2017.
Předsednictvo nominovalo za GA ČR do pracovní skupiny Open Access člena
vědecké rady GA ČR, prof. Josefa Syku.
Předsednictvo vyzvalo Kancelář ke zveřejnění výzvy k podávání nominací do
vybraných panelů.
Předsednictvo se zabývalo žádostmi o změny v řešení projektů.
Předsednictvo schválilo zahraniční pracovní cestu na jednání „2014 Meeting European
Mathematics Research Representatives in Helsinky“.
Předsednictvo schválilo odměny panelistům za hodnocení a členství v panelu a
oborové komisi.
Předsednictvo se zabývalo novou strukturou webových stránek GA ČR.
Předsednictvo schválilo aktualizaci Statutu ceny předsedy.

