Jednání Rady IGA

20. dubna 2017

Přítomni: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D., Dagmar Harazimová; prof. Dr. Ing. Libor
Jankovský, doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D., doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D., prof. Dr.
Ing. Petr Maděra; prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.; doc. Ing. Radek Pokorný,
Ph.D.; Ing. Pavel Šamonil, Ph.D., Ing. Milan Šimek, Ph.D.;
Omluveni: doc. RNDr. Irena Marková, CSc.; Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D.,
Ing. Vlastimil Vala, CSc.
Program:
1. Projednání podnětů od děkana LDF doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D.
Jednání zahájil prof. Dr. Ing. Libor Jankovský. Rada IGA byla usnášení schopná. Prof.
Jankovský předal slovo děkanovi, aby okomentoval podněty, které zaslal mailem dne 11. 4.
2017 Radě IGA.
K jednotlivým bodům v dopise děkan uvedl:
1.
Požaduje Statut IGA zahrnout pod Statut LDF, který bude dokončen po schválení
Statutu MENDELU, který schvaluje AS univerzity (ke schvalování bude předložen
24. 4. 2017). Statut LDF bude předložen ke schválení AS LDF a poté AS
MENDELU. Pod Statut LDF by měly být, podle děkana, začleněny všechny
předpisy IGA. Novela vysokoškolského zákona nepřipouští schvalování vnitřních
předpisů fakulty VR.
2.
Místopředseda Rady IGA by měl být externí pracovník. Nyní je současně i
zaměstnancem LDF.
3.
Jednací řád IGA není ze zákona vnitřním předpisem fakulty.
4.
Děkan nesouhlasí s podporou „opakovaných“ projektů, kdy se podává projekt
v následujících soutěžích se stejným tématem. V tomto roce nebude zasahovat,
ale požaduje věc řešit do budoucna.
5.
Děkan neschvaluje podporu účasti řešitelů na zahraničních konferencích
v programu I (VP). Považuje to za obcházení Směrnice děkana č. 3/2015, protože
Program II, který je prioritně určen k podpoře účasti na konferencích, nebyl
otevřen. Rozhodnutím děkana č. 7/2017 zastavil projekt IGA LDF_VP_2017037
Ing. Vojáčkové, která požadovala na zahraniční cestu podstatně více, než měla
rozpočtováno. Majoritní podíl financí by tak použila především na stipendium a na
cestu.
6.
Dále upozornil na množící se stížnosti na podjatost oponentů, zpracovávajících
posudky podaných projektů.
7.
Zdůraznil riziko přesunu finančních prostředků. Znamená to podezření, že projekt
je napsán pro oponenty a následně jsou finanční zdroje využívány naprosto
odlišně. Fakulta spravuje veřejné finance a musí dodržovat zákon 218/2000.
8.
Nepřeje si napadání Rady IGA a nebude se zabývat anonymní analýzou
přidělování projektů jednotlivým ústavům za posledních 8 let a stížností na
nestrannost Rady IGA, kterou obdržel. Radě IGA důvěřuje.
9.
Považuje za nesprávné rozesílání stížností mimo LDF. Domluvil se s prorektorem
prof. Adamem, že stížnost dr. Tippnera ohledně projektu Ing. Vojáčkové bude
řešena na fakultě. Dále sdělil, že obdržel odvolání od dr. Tippnera k Rozhodnutí
děkana č. 7/2017 (v kopii ho dostala i Rada IGA a prorektor prof. Adam), kde
argumentuje tím, že konference je také tvůrčí činnost. Děkan oznámil, že
rozhodnutí měnit nebude.

Prof. Jankovský upozorňuje, že Rada IGA LDF pracuje zodpovědně a stále se snaží, na
základě zkušeností, postupně vylepšovat svůj chod. Všichni členové Rady vykonávají tuto
práci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a dotýká se jich napadání z podjatosti, či
z účelového jmenování oponentů. Není tomu tak. Věří ve smysl a užitečnost této práce, proto
jí věnují spoustu času, který by mohli využít např. k publikování. Sami kvůli objektivnosti o
projekty nežádají. Jsou přesvědčeni, že převážná většina řešitelů je spokojena a stěžovatelů,
kteří pouze kritizují, je jen malá část. Nabídli děkanovi přehled úspěšnosti podávání projektů
na jednotlivých ústavech za poslední 2 roky a považovali by za vhodné ho zveřejnit, včetně
přehledu počtu externích a interních oponentů Je třeba brát v potaz jaké množství a v jaké
kvalitě jednotlivé ústavy žádosti o projekty podávají.
U bodu 4. – opakované projekty – Rada IGA nevidí problém. Vzhledem k tomu, že výzkum
studenta se vztahuje k jeho disertační či diplomové práci, je možné, že prohlubuje své
znalosti v průběhu řešení a téma dále rozvíjí. Posloupnost výzkumu v projektech IGA je
logická a Rada IGA za dostačující považuje toto napsat přímo do přihlášky projektu. Je
možné prodiskutovat vyhlášení projektů programu I. na více let řešení, než pouze jako
jednoleté. Předseda IGA ale toto příliš nepodporuje, současný stav považuje za efektivní.
Rada IGA se domnívá, že projekt Ing. Vojáčkové je v souladu se Specifickým výzkumem a
účast na zahraničních konferencích není v rozporu a považuje reprezentování MENDELU
studenty na zahraničních konferencích za přínosné. Za důležité považuje hlavně výstupy
projektu – publikování. Program II se nevyhlašuje proto, že je možno cestovat i v programu I
– Rada IGA o tomto několikrát již dříve diskutovala. Za výhodné považuje to, že student
kromě účasti na konferenci ještě vydá i publikaci na rozdíl od programu II, který je pouze
určen na účast na konferencích. Rada IGA, jako poradní orgán děkana, respektuje jeho
rozhodnutí a uznává, že děkan má odpovědnost za finanční čerpání a je plně v jeho
kompetenci zastavit projekt.
Děkan požaduje, aby se předpisy dodržovaly a neobcházely a aby byly zpracované podle
pravidel. Předpisy zatím mohou být paralelní, ale přesně specifikované. Tj. upravit stávající a
současně připravovat nové. Do Statutu LDF zapracuje nové předpisy IGA vedení fakulty a
Rada IGA bude požádána o jejich přípravu.
Rada považuje za důležitý hlavně věcný obsah předpisů tak, aby nikdo nemohl napadat
Radu, že ovlivňuje výsledky. Pro větší objektivnost posudků Rada IGA již dříve jednala o
změně formulářů k vypracování posudků. Možnou inspiraci lze najít třeba na Univerzitě
v Padově. Postavení IGA musí nastavit univerzita v souladu se změnou vysokoškolského
zákona. Výsledkem kontroly z MŠMT bylo, že má mít univerzita jeden předpis pro všechny
fakulty.
Nová soutěž pro r. 2018 by měla být vyhlášena před prázdninami. Bylo by vhodné, aby
zejména upravená Pravidla IGA byla předložena AS LDF, ale toto je opět věcí vedení LDF.
Tato pravidla budou platná do chvíle, než budou definitivně začleněna nová do Statutu LDF.
Děkan dodatkem ke Statutu a Jednacímu řádu IGA zruší povinnost schvalování VR. Ve
Statutu IGA bude odstraněn článek 5 a v Jednacím řádu IGA čl. 6. Děkan navrhuje
zjednodušení předpisů sdružením Pravidel a Statutu IGA do jednoho dokumentu. Jednací
řád IGA by zůstal samostatně.
Děkan by uvítal předložení rozpočtu Specifického výzkumu AS LDF samostatně dříve, než
bude předložen rozpočet ze zdrojů 1101 a 2108. Specifický výzkum má zcela samostatnou
dotaci a je určen pouze pro IGA.
Pro Radu IGA vyplývá jako nejdůležitější úkol upravit Pravidla IGA tak, aby mohla být
předložena AS LDF ještě do prázdnin. Předpoklad termínu dalšího jednání Rady je asi
polovina května.

Zapsala: Harazimová
Ověřil:

Libor Jankovský

