Zápis jednání Grantové rady IGA AF MENDELU

ze dne 19. prosince 2016

Přítomni: doc. Zdeněk Havlíček (předseda), doc. Jiří Skládanka (místopředseda, zástupce VR),
prof. Vojtěch Adam, doc. Jiří Čupera, doc. Šárka Nedomová
Omluven: doc. Milada Šťastná, Mgr. Patrik Vacek (tajemník IGA)
Předseda Grantové rady AF MENDE LU uvítal přítomné a představil program jednání:
•

Hodnocení projektů IGA AF MENDELU pro rok 2017

•

Příprava oponentního řízení projektů IGA řešených v roce 2016

Hodnocení projektů IGA AF MENDELU pro rok 2017
doc. Havlíček seznámil Grantovou radu s výsledky oponentských posudků jednotlivých projektů IGA
2016. Na základě hodnocených kritérií bylo sestaveno pořadí projektů v kategorii individuálních a
týmových projektů. Výsledné pořadí individuálních bude po schválení p. děkanem zveřejněno na
webových stránkách soutěže IGA AF MENDELU. Označeny budou projekty doporučené
k financování a projekty nedoporučené. Výsledky financování týmových projektů bude zveřejněno
koncem února 2017, kdy bude známa částka určená pro specifický výzkum v roce 2017.

Příprava oponentního řízení projektů IGA řešených v roce 2015
Prod. Havlíček informoval Grantovou radu IGA AF MENDELU harmonogramu odevzdávání
průběžných a závěrečných zpráv projektů IGA, řešených v roce 2016. Jednotliví zprávy budou
poskytnuty všem členům komise pro oponentní řízení minimálně týden před konáním. Současně
s tím budou připraveny oponentské posudky jednotlivých závěrečných zpráv.
doc. Havlíček ustanovil předpokládaný termín pro oponentní řízení jednotlivých projektů na první
týden v únoru 2017. Jednotliví řešitelé budou seznámeni s termínem elektronicky, včetně
podrobného programu, který bude zveřejněn formou zápisu kolegia děkana. Žádoucí u obhajoby
bude přítomnost nejen řešitele projektu, ale i garanta.
•

Průběh obhajoby: prezentace závěrečné zprávy (TP max. 15 min, IP max. 8 min.),
zodpovězení připomínek oponentů, rozprava, porada komise, veřejné vyhlášení závěrečného
hodnocení (obhajoba je veřejná, celková doba obhajoby jednoho TP do 20 min., jednoho IP
do 15 min.) Je třeba doložit přehled čerpání finančních prostředků a přehled dosažených
výsledků v návaznosti na RIV IGA kalkulačku. Další část bude věnována diskusi.

Zapsal: doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček

