
Zasedání Grantové rady Fakulty informatiky a statistiky 

 dne 22. 5. 2017 

Přítomni: prof. Berka, doc. Brožová, doc. Buchalcevová, prof. Doucek, prof. Fiala, 

Dr. Kaspříková, doc. Langhamrová, doc. Lhotská, doc. Pecáková, doc. Richta, Dr. Borovička 

Omluveni: doc. Fischer, doc. Horný, doc. Skrbek 

 

• Předseda GRF prof. Doucek přivítal všechny přítomné členy na závěrečném zasedání 

Grantové rady fakulty, které končí mandát na podzimu roku 2017. 

• Jak předeslal předseda rady prof. Doucek, na závěrečném zasedání by měly být 

projednány návrhy a náměty k vylepšení práce GR FIS, potažmo návrhy na změnu 

pravidel Interní grantové soutěže pro Grantovou komisi VŠE. 

• Nejprve byl projednán návrh doc. Fischera, který doporučuje, aby člen GRF nebyl 

přítomen jednání a nerozhodoval o projektu, v jehož řešitelském týmu je alespoň jeden 

člen ze stejného pracoviště FIS VŠE jako samotný člen rady. Tento přístup je běžný 

pro Grantovou agenturu ČR. Z minulé zkušenosti je zřejmé, že členové týmů jsou 

většinou maximálně z 2 či 3 pracovišť VŠE, tedy by neměla být narušena rozhodovací 

a hodnotitelská schopnost rady. Navíc grantová rada má dostatečný počet externích 

členů (dosud 4), kteří jsou zcela nestranní. Toto pravidlo nebude vztaženo na projekt 

na podporu pořádání tradičních konferencí FIS, kde je řešitelský kolektiv různorodý 

napříč pracovišti FIS. Tento návrh byl jednomyslně schválen. 

• Prof. Doucek navrhuje model 4 externích oponentů podaných projektů (2 na projekty 

zaměřené na informatiku, 2 na projekty zaměřené na kvantitativní metody). Tento 

model se v roce 2017 osvědčil. Návrh byl jednomyslně schválen. 

• Dále bylo projednáváno téma autorských podílů publikací v rámci projektu IGA. GRF 

se usnesla, že 1 článek bude odpovídat 1 autorskému podílu. Pokud například bude 

5 autorů článku, pak každý bude mít 1/5 autorského podílu. Pokud jsou všichni autoři 

členy řešitelského týmu, celý autorský podíl (tedy celá publikace) je započítána pro 

grant. Pokud některý autor/někteří autoři není člen/nejsou členové řešitelského týmu 

projektu, počítá se jen adekvátní podíl autorství. Tento návrh bude přednesen 

Grantové komisi, která by ho měla zakotvit do pravidel IGS pro další roky.  

• V pravidlech IGS by mělo být jasněji specifikováno, v jakém „stavu“ musí být 

publikace pro splnění publikačních výstupů projektu. Na jedné straně v pravidlech 

stojí, že je třeba doložit přijetí publikace k posouzení. Druhé tvrzení však zpřesňuje, že 

pokud ještě řešitel čeká na přijetí některého či některých slíbených výstupů k tisku, 

může mu GRF uložit lhůtu, do kdy mají být závazky ohledně publikačních výstupů 

splněny. GRF doporučuje GK, aby byly jasněji specifikovány podmínky pro splnění 

publikačních výstupů z projektu, tedy v jakém vlastně mohou být publikace „stavu“, 

jak dlouhá by měla být lhůta na doložení, že publikace v příslušném 

periodiku/sborníku konference vyšla.  

• S předchozím bodem souvisí délka recenzního řízení v časopisu s IF, která může 

mnohdy pojímat značnou část doby trvání celého projektu. Bylo konstatováno, že 

v rámci jednoletého projektu je velmi problematické docílit publikace v tištěném 



periodiku s IF, což by mělo být v hodnocení proběhlého projektu, potažmo samotné 

interní grantové přihlášky zohledněno. 

• Hodnocení interní grantové přihlášky z pohledu slíbených publikačních výstupů by 

mělo být velmi citlivé. Hodnotitelé by měli zvážit nejen jejich počet, případně kvalitu 

v příslušných publikačních kategoriích, ale také úroveň splnitelnosti těchto výstupů 

s ohledem na složení řešitelského týmu projektu. 

• Dále byla vedena diskuse o navrhovateli projektu. Dle vyhlášení je soutěž zejména 

určena pro studenty doktorského studijního programu.  Žádost o grant může podat 

student doktorského studijního programu VŠE, popř. akademický pracovník VŠE, 

který organizuje výzkumnou činnost studentů doktorského studia. GRF v posledních 

letech apeluje, aby byly upřednostněny projekty, které podává doktorand. Jen tak se 

může naučit vedení řešitelského (vědeckého) týmu, který zkoumá a řeší předem 

specifikované problémy za finanční podpory, kterou musí vhodně alokovat. GR FIS 

by měla své postoje a doporučení v rámci pravidel IGS jasně deklarovat. Pro tyto 

účely bude pořádán seminář krátce po vyhlášení interní grantové soutěže, kde budou 

všechna důležitá pravidla představena potenciálním navrhovatelům projektů IGA. 

• Již na minulém zasedání byl vznesen z řad členů GRF požadavek na jednotný 

dokument pro hodnocení končících a pokračujících projektů zpravodajem. 

Administrátor GRF předložil návrh na podobu dokumentu, který byl přijat pozitivně. 

Doc. Brožová doplnila, že by mohl dokument obsahovat přehledný tabulkový výstup 

s (kvantitativním) hodnocením, který bude doprovázen slovním vyjádřením 

(hodnocením) dle navržené struktury. 

• Dle požadavku externích oponentů v minulosti, GRF navrhuje, aby v InSIS bylo 

možné posudek oponenta vytisknout prostřednictvím vygenerování souboru PDF. 

Stávající stav tisk posudku značně komplikuje. 

• Členové GRF se usnesli, že by oponentské posudky na projekty měly být dostupné 

jejich navrhovatelům. V InSIS posudky k nahlédnutí nejsou. Avšak pokud o posudky 

navrhovatel zažádá, administrátor posudky (bez jmen oponentů) poskytne.  

• Doc. Buchalcevová vyzvala členy rady k další diskusi o posudcích projektů externích 

oponentů. Konkrétně upozorňuje na situaci, kdy oponent doporučuje krácení 

finančních požadavků. GRF může tuto úpravu schválit, avšak oponent musí přesně 

specifikovat, o krácení jakých položek rozpočtu se přesně jedná a jak rozsáhlé by 

krácení mělo být. Doc. Lhotská naráží na někdy neúměrné mzdové náklady na 

akademické pracovníky, kteří by ani žádnou finanční odměnu pobírat nemuseli. Není 

to však příliš častý problém. Doc. Brožová a doc. Buchalcevová navrhují ještě jinou 

alternativu, a to místo krácení financí navýšit publikační výstupy, které by požadované 

částce odpovídaly. Pokud GRF rozhodne o změnách, jsou předloženy navrhovateli 

projektu, který rozhodne o jejich akceptaci.  

• Doc. Buchalcevová vznesla dotaz na složení nové grantové rady. Prof. Doucek uvedl, 

že požádá během června vedoucí všech pracovišť FIS, aby doporučili jejich zástupce 

do GRF. Návrhy budou předloženy děkanovi FIS doc. Markovi, který rozhoduje 

o jejich jmenování. Záměrem je (jako ve stávající radě), aby všechna pracoviště FIS 



měla v grantové radě zastoupení. Člen rady by měl mít alespoň titul „docent“, avšak 

může být udělena i výjimka (pouze Ph.D. či CSc.). 

• Na závěr prof. Doucek poděkoval všem členům za působení v Grantové radě Fakulty 

informatiky a statistiky, a následně je pozval na drobné občerstvení.    

 

 

zapsal Ing. Adam Borovička, Ph.D. 


