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Vědecká rada GA ČR za přítomnosti předsednictva GA ČR a předsedy a
místopředsedy kontrolní rady GA ČR projednala výsledky soutěže na podporu
excelence v rámci oborové komise pro společenské a humanitní vědy a stížnost na
neudělení podpory dvěma projektům.
Předseda kontrolní rady zrekapituloval situaci ohledně neudělení podpory dvěma
projektům na podporu excelence v rámci oborové komise pro společenské a humanitní
vědy:
o Předsednictvo se po detailní diskusi o čtyřech projektech doporučených OK
k financování rozhodlo finanční dotaci neudělit dvěma projektům v prvním
pořadí, ale dvěma projektům, které byly doporučeny k financování jako další
v pořadí. Důvodem byly závažné nedostatky v návrzích projektů netýkající se
odborné části, které oborová komise v hodnoticím procesu nevzala dostatečně
v úvahu.
o Kontrolní rada následně po rozeslání smluv příjemcům udělených projektů
obdržela od dvou členů OK4 podnět k prošetření uvedeného rozhodnutí.
o Kontrolní rada po důkladném přezkoumání shledala u všech čtyř projektů
problémy v uznatelnosti nákladů a vydala stanovisko, v němž doporučila
financovat všechny čtyři projekty, avšak s finančním krácením, které uvede
požadované náklady do souladu se zadávací dokumentací.
o Kontrolní rada doporučila, aby návrhy projektů byly v budoucnu podrobeny
finančnímu auditu, který prověří uznatelnost požadovaných finančních nákladů
v návaznosti na deklarované cíle projektu nebo navrhne finanční krácení.
Předsednictvo GA ČR a předseda a místopředseda kontrolní rady GA ČR zodpovídali
dotazy členů vědecké rady GA ČR týkající se detailů důvodů, které vedly k finálním
rozhodnutím obou těchto orgánů.
Po rozsáhlé diskusi vědecká rada vydala prohlášení, které je nedílnou součástí tohoto
zápisu.
Vědecká rada diskutovala návrh na zavedení nové kategorie hodnocení Cn. Krátká
rekapitulace faktů ohledně nové kategorie hodnocení:
o Jde o opatření, které má zabránit opakovanému podávání návrhů projektů
velmi nízké úrovně.
o GA ČR v žádném případě nikdy nezamýšlela a nikdy neuvedla, že všechny
návrhy projektů (30 %), které ve veřejné soutěži končí v kategorii C
(nedoporučeno k financování), nebudou mít nárok na opětovné podání návrhu
projektu v dalším roce; kategorie Cn představuje návrhy projektů, které
vykazují závažné nedostatky z hlediska kvality výzkumného návrhu projektu a
jsou beze změn opakovaně podávány do dalších soutěží. Tyto praktiky
z hlediska pracovního nadměrně zatěžují členy panelu, kteří si opakovaně
stěžovali na nutnost vypracovávat posudky na projekty velmi nízké úrovně,
jednak zbytečně zatěžují státní rozpočet.
o Uvedené opatření nebylo na vědecké radě projednáváno jako zvláštní bod, ale
vědecká rada byla informována; nyní předsednictvo GA ČR předkládá vědecké
radě podrobně rozepsaná kritéria pro zařazení do kategorie Cn.









o RVVI na základě výsledků analýzy hodnoticího procesu v GA ČR a diskusí
o možných strategiích, které pomohou zvýšit úspěšnost a zlepšit kvalitu
podávaných návrhů projektů, uložila GA ČR připravit strategii, která zabrání
podávat větší množství velmi nekvalitních projektů.
o RVVI následně uvedený návrh opatření připravený GA ČR projednala a
podpořila.
Předsednictvo GA ČR zodpovídalo dotazy členů vědecké rady k výše uvedené
problematice a potvrdilo následující:
o Předsednictvo GA ČR nikdy o stanovení jakékoli kvóty pro Cn neuvažovalo,
žádná procenta předem určena nejsou a nebudou. Vše bude záležet na
odborném posouzení panelů, příp. oborových komisí.
o Opatření může být zavedeno až poté, co budou kritéria pro Cn řádně
projednána s vědeckou radou, RVVI a vládou.
o V rámci letošního hodnocení návrhů projektů bude uskutečněno pilotní ověření
nové kategorie hluboce podprůměrných projektů Cn.
o Na účast v soutěžích vyhlášených GA ČR v roce 2015 nebudou mít výsledky
pilotního ověření vliv.
o V rámci pilotního projektu bude zjištěno, zda jsou panely schopny zodpovědně
vyhodnotit zamýšlenou kategorii Cn.
Předsednictvo GA ČR požádalo vědeckou radu o zpracování připomínek a návrhů
k předloženým kritériím na zařazení do kategorie Cn.
Zástupci kontrolní rady GA ČR prezentovali stanovisko kontrolní rady GA ČR, že
navrhované pravidlo je dobré, nicméně bylo nedostatečně komunikováno s vědeckou
veřejností.
Vědecká rada se shodla na textu prohlášení vědecké rady k výše uvedené problematice,
které je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Vědecká rada diskutovala s předsednictvem GA ČR o problematice zákazu pořizování
výpočetní techniky, nemožnosti požadovat investice a o otázce mezd.
Vědecká rada konstatovala, že soutěž juniorských grantů podporuje v podobě, jak byla
vědeckou radou iniciována, přijata vedením GA ČR a schválena vládou. Vědecká rada
GA ČR povede diskusi o podmínkách včetně nepřetržité postdoktorské vědecké stáže
mimo území ČR. Vědecká rada vnímá nutnost vědecké mobility.

