Zápis z 2. části jednání GK FAMU
ze dne 6.12.2017

Fakultní grantová komise (FGK) po vyhodnocení projektových žádostí o podporu
v rámci SGS FAMU 2018 zasedla k projednávání podaných přihlášek do PS AMU dne
6.12.2017 v následujícím složení (bez titulů):
Přítomni: Helena Bendová (CAS), Tereza Czesany Dvořáková (externí člen), Jan
Čeněk (KZT), Tomáš Dvořák (proděkan pro vědu a výzkum), Zdeněk Holý
(předseda FGK); Silvie Demartini (tajemnice FGK)
Omluveni: Lucie Česálková (externí člen), Martin Mareček (KDT)

K termínu uzávěrky PS bylo podáno celkem 8 projektových žádostí o podporu
z prostředků institucionální podpory pro rok 2018, kterou MŠMT každoročně
poskytuje AMU na dlouhodobý koncepční rozvoj.
Z toho 7 přihlášek bylo postoupeno všem členům FGK k prostudování a
předběžnému vlastnímu roztřídění do kategorií dle manuálu zveřejněného na
rektorátních webových stránkách Kritéria hodnocení projektů pro členy GK.
Projektové žádosti byly následně projednány a vyhodnoceny na zasedání FGK za
přítomnosti většiny členů, kteří se před projednáváním projektových žádostí shodli,
že zadávací dokumentace Projektové soutěže AMU nestanoví podmínky
jednoznačně, je zbytečně komplikovaná a její různé dokumenty si v některých
ohledech protiřečí.
Jedná se zejm. o:
 definice způsobilých/nezpůsobilých uchazečů,
 rozlišení a specifikace postdoktorandských a krátko/dlouhodobých projektů,
 nejasná kritéria pro vyhodnocování žádostí od externích a interních,
zaměstnanců (postdoktorandi x pedagogové na DPP x akademičtí a VaV
pracovníci fakulty),
 ediční náklady; kalkulace výnosů z prodeje knih či poskytnutých licencí za
šíření vzniklých VaV výsledků a předkládání návrhů na způsob jejich dalšího
použití ve VaV,
 právní ošetření jak projektů zahrnujících digitalizaci či restaurování, tak i u
projektů, kde je výzkum prováděný řešitelským týmem na pracovišti jiné VO,
 vymezení rolí a kompetencí FGK/GK AMU v rámci přerozdělování podpory
určené na DKR fakult.
Stejně jako v minulém roce se FGK rozhodla uplatnit v případech, kdy by při
hodnocení žádostí mohlo dojít ke střetu zájmů, následující postup: Jestliže se
některý z přítomných členů GK jakýmkoliv způsobem podílí na řešení aktuálně
projednávaného projektu, pak není přítomen jeho projednávání a nevyjadřuje se
ani v případě, kdy je dodatečně zařazován či přeřazován do některé v rámci
stanovených kategorií.
Vzhledem k tomu, že FGK neobdržela z AMU žádné pokyny, ani doporučení, dle
kterých by měla v případě hodnocení projektů postupovat, byly na fakultní úrovni
projektové žádosti hodnoceny všechny na stejné úrovni, v abecedním pořadí.
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Pravidla soutěže nestanovují ani postup pro případ, že žádost je podávána
v rozporu s vyhlášenými podmínkami. Proto FGK vzala za své, že při nesplnění
vstupních kritérií dochází k vyřazení žadatele ze soutěže a projektová přihláška tak
není postoupena k projednání, ani nepodléhá hodnocení v rámci definovaných
kategorií A-F.
Tento postup byl uplatněn v případě žádosti podané do PS AMU absolventem
doktorského studijního programu Mgr. Vilémem Haklem, Ph.D. z důvodu nenaplnění
bodů podmínek vytčených pro žadatele – postdoktoranda. V době podání přihlášky
neměl tento žadatel s FAMU uzavřený žádný pracovně-právní, ani mimo-pracovně
právní poměr, kterým je v Dodatku č. 1. k Výnosu rektora č. 6/2015 účast
v soutěži u tohoto typu uchazeče podmíněna, stejně tak jako je tomu i v případě
žadatele - externího pedagoga.
V rámci projednávaného hodnocení u jednotlivých projektových záměrů se všichni
přítomní členové měli možnost seznámit se stanoviskem L. Česálkové, která své
hodnocení doplněné o stručný komentář zaslala před zasedáním FGK proděkanovi
pro VaV v elektronické podobě.
Po řádné diskuzi nad každým ze 7 hodnocených projektů přistoupila FGK na závěr
svého jednání k rozřazení přihlášek do jednotlivých kategorií A-F, u každé z nich
své rozhodnutí okomentovala stručnou důvodovou zprávou, která tvoří Přílohu č. 1
tohoto zápisu.

Zapsala: S. Demartini
Za správnost: Z. Holý
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