Výzva k nominacím na členy hodnotících panelů GA ČR

Grantová agentura České republiky vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidátky
a kandidáty do hodnotících panelů GA ČR.

Návrhy na členky a členy hodnotících panelů mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické
i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odbornic a odborníků, kteří
v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků. Předložené nominace musí obsahovat
seznam všech pracovišť kandidátky či kandidáta a prohlášení navrhujícího subjektu, že s nominací
souhlasí a je připraven kandidátku či kandidáta v případě jeho jmenování uvolňovat na zasedání
panelů, případně dalších poradních orgánů předsednictva GA ČR, která mohou vyplynout z titulu
členství v panelu. Délka členství v hodnotícím panelu se stanovuje zpravidla na 2 roky a každá
zvolená členka či zvolený člen panelu může tuto činnost vykonávat vždy po dvě funkční období
(kandidátka/kandidát musí pro každé funkční období projít novým nominačním procesem).
Navrhovatelům doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko.

Jedním z důležitých požadavků na členku/člena hodnotícího panelu je ochota a schopnost umět
s určitým nadhledem posoudit v rámci panelu širší úsek oboru, tedy nejen specializaci vlastní
vědecko‐výzkumné činnosti. Dále je třeba zdůraznit, že členka/člen hodnotícího panelu je
nominována/nominován jako vědecká osobnost, nikoli jako zástupce instituce, v níž působí.
Očekává se tudíž schopnost posuzování výhradně podle odborných hledisek. Povinností
členky/člena hodnotícího panelu je vyjádřit se ke značnému počtu projektů, seznámit se se všemi
předloženými projekty a dále zúčastnit se všech zasedání hodnotícího panelu. Členství v panelu je
tedy náročné na časové i pracovní zatížení. Členkám a členům panelů náleží za jejich práci finanční
odměna.

GA ČR využívá webovou aplikaci pro zpracování grantových přihlášek, dílčích i závěrečných zpráv
pro řešitele a dále i pro hodnocení projektů členy panelů. Proto je nezbytné, aby kandidátky
a kandidáti na členství v hodnotících panelech byli schopni a ochotni tento elektronický systém
používat.

Návrhy do hodnotících panelů pro nadcházející funkční období začínající 1. dubna 2015 je třeba
zaslat Kanceláři GA ČR v písemné formě nebo elektronicky na formuláři GA ČR podepsaném
osobou oprávněnou jednat jménem zaměstnavatele (lze i prostřednictvím Informačního systému
datových schránek – ISDS: a8uadk4) na e-mailovou adresu podatelna@gacr.cz nejpozději do
5. prosince 2014.

Vzhledem ke změnám, ke kterým mohlo dojít od poslední výzvy, GA ČR nemůže akceptovat dříve
podané nominace. Nominace se tudíž týká i těch členek/členů panelů, kteří mají zájem pokračovat
v druhém funkčním období. Seznamy členek/členů působících v hodnotících panelech v současné
době lze nalézt na http://www.gacr.cz/o-ga-cr/panely/.

Návrhový list je ke stažení na webových stránkách GA ČR http://www.gacr.cz/o-ga-cr/panely/.

Neúplně vyplněné návrhy nebo návrhy, které nebudou podány na stanoveném formuláři, GA ČR
nebude akceptovat.

V roce 2015 dojde k rozsáhlé obměně členů panelů, proto je třeba návrhům věnovat mimořádnou
pozornost. Není třeba zdůrazňovat, že úroveň členek/členů panelů má zásadní význam pro kvalitu
hodnotícího procesu.

