Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR
17. října 2022
Grantová agentura České republiky (dále jen „GA ČR“) vyhlašuje v souladu s článkem 4 Statutu a
jednacího řádu oborových komisí a hodnoticích panelů Grantové agentury České republiky výzvu
k nominacím na členy všech hodnoticích panelů GA ČR.
Podání návrhu na člena hodnoticího panelu
Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou prostřednictvím elektronického formuláře na stránce
www.gacr.cz/nominace-do-panelu-GA-CR/ předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy
a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků,
a to ve struktuře a obsahu dané formulářem.
Návrhy do hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období začínající 1. dubna 2023 je třeba podat
elektronicky prostřednictvím návrhového formuláře nejpozději do 15. prosince 2022. K návrhům
nesplňujícím zveřejněné požadavky GA ČR se nepřihlíží.
GA ČR bude shromažďovat návrhy kandidátů na členy hodnoticích panelů průběžně a platnost
nominace na člena hodnoticího panelu je stanovena na dva roky od podání nominace. Na základě
návrhových formulářů obdržených GA ČR sestavuje Kancelář GA ČR nejméně jednou ročně, zpravidla
v měsíci listopadu, kandidátní listiny.
Požadavky na člena hodnoticího panelu (předpoklady pro nominaci)
Kandidát na členství v hodnotícím panelu musí kromě odborného a morálního kreditu splňovat
následující požadavky:






akademická kvalifikace na úrovni Ph.D. nebo vyšší,
aktivní vědecká činnost v oblasti základního výzkumu,
významný přínos k rozvoji poznání,
zkušenosti s řešením projektů základního výzkumu v pozici řešitele či spoluřešitele,
schopnost posouzení vědeckých problémů v širším kontextu rozvoje vědního oboru v
mezinárodním měřítku.

Činnost hodnoticích panelů
Hodnoticí panely GA ČR se ustavují zejména pro zajištění vypracování nezávislých odborných posudků
návrhů projektů jak členy panelů, tak i externími oponenty a připravují podklady a doporučení pro
jednání oborových komisí, a to v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová
pravidla, ve znění pozdějších předpisů a zadávacích dokumentací GA ČR pro jednotlivé veřejné soutěže
vyhlašované GA ČR. Dále připravují podklady a doporučení pro jednání oborových komisí týkající se
postupů řešení a výsledků přijatých grantových projektů.


Povinností členů hodnoticích panelů je seznámit se se všemi předloženými projekty,
vypracovávat odborné posudky k přiděleným návrhům, hodnotit průběh realizace v rámci
hodnocení dílčích a závěrečných zpráv a dále účastnit se všech zasedání hodnoticích panelů.
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Členové hodnoticích panelů GA ČR jsou povinni řídit se vnitřními předpisy GA ČR, které se
vztahují k jejich činnosti – zejména Etickým kodexem pro hodnotitele GA ČR
(https://gacr.cz/dulezite-dokumenty/) a dále závaznými pokyny hodnoticího procesu
popsaného na internetových stránkách GA ČR www.gacr.cz. Podrobná pravidla činnosti
hodnoticích panelů GA ČR jsou uvedena ve Statutu a jednacím řádu oborových komisí
a hodnoticích panelů Grantové agentury České republiky zveřejněném na internetových
stránkách GA ČR (https://gacr.cz/dulezite-dokumenty/).
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
kandidáti na členství v hodnoticích panelech byli schopni a ochotni tento elektronický systém
používat.
Délka členství v hodnoticím panelu se stanovuje zpravidla na 2 roky a každý zvolený člen
panelu může tuto činnost vykonávat nejvýše po dvě funkční období.
Členům panelů náleží za jejich práci finanční odměna.

Výběr členů hodnoticích panelů
Při sestavování panelů jsou vždy zohledňovány:




profesní předpoklady (viz část Požadavky na člena hodnoticího panelu);
oborová, genderová a regionální vyváženost panelu;
zastoupení panelistů z různých institucí, preferováno je méně afiliací u jednoho panelisty (aby
nedošlo k ochromení činnosti panelu z důvodu nutného opuštění jednací místnosti při střetu
zájmů).

V podaných nominacích přivítáme vyšší zastoupení žen, nominovat je možné i zahraniční pracovníky
působící v ČR, znalost českého jazyka není podmínkou.
Členy panelů vybírá z obdržených nominací na základě úplného konsensu pracovní skupina složená
z člena předsednictva GA ČR zodpovědného za příslušný obor, odborných zástupců vědecké rady GA
ČR a zástupců Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).
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