Jednání Rady IGA

23. Ledna 2018

Přítomni:

doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D., Dagmar Harazimová; doc. Ing. Petr Kupec,
Ph.D., prof. Dr. Ing. Petr Maděra; doc. RNDr. Irena Marková, CSc.; prof. Ing.
Jindřich Neruda, CSc.; doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.; Ing. Pavel Šamonil,
Ph.D., Ing. Milan Šimek, Ph.D.

Omluveni:

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský; Ing. Vlastimil Vala, CSc.;
Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D.

Program:
1. Projednání oponentských posudků návrhů projektů IGA LDF na r. 2018
2. Různé

Jednání zahájil Ing. Pavel Šamonil, Ph.D. Rada IGA byla usnášení schopná.

Ad. 1. Projednání oponentských posudků návrhů projektů IGA LDF na r. 2018
Rada IGA na svém jednání diskutovala úroveň projektů předložených do soutěže IGA 2018,
jejich očekávané výstupy, kvalitu řešitelského týmu i názory jednotlivých oponentů. Zvlášť
detailně se věnovala projektům s rozdílným slovním nebo bodovým hodnocením obou
oponentů. V případech, kde oponentské bodové hodnocení bylo objektivně příliš přísné nebo
naopak příliš pozitivní, přistoupila Rada IGA v rámci své kompetence i k úpravě celkového
hodnocení projektu. Jinak nezasahovala do pořadí projektů, které bylo před jednáním
uděláno na základě součtu bodů ze dvou nezávislých oponentských posudků.
V odůvodněných případech byl vyžádán 3. oponentský posudek. Následně Rada IGA na
podkladě oponentských posudků a vlastního zhodnocení projektů doporučila (i) pořadí
projektů navržených k financování, (ii) pořadí projektů navržených k financování
v redukované výši a (iii) navrhla část projektů vyřadit. O návrzích se rozhodovalo dle Pravidel
IGA většinou hlasů přítomných členů.
U projektů PSV bylo ponecháno pořadí podle dosažených bodů z posudků, hodnocení
odpovídá. Celkem 4 projekty byly doporučeny k financování v plné výši, jeden v redukované
výši a jeden byl doporučen k zamítnutí.
U projektů VT bylo ponecháno pořadí podle dosažených bodů z posudků, hodnocení
odpovídá. Rada IGA upozorňuje, že u projektu VT_2018004 musí řešitel Ing. David Březina,
Ph.D. na konci řešení předložit nové publikace tak, aby publikace nebyly dedikovány
současně i pro projekt VT_2017006. Celkem Rada IGA doporučila 7 projektů podpořit a 2
zamítnout.
U projektů VP bylo ponecháno pořadí podle dosažených bodů z posudků téměř u všech
projektů, hodnocení odpovídá. U projektu VP_2018038 byl vyžádán 3. posudek od nového
oponenta z důvodu velké rozdílnosti hodnocení dvou vypracovaných posudků a jejich
nesouladu s obsahem projektu. U projektu VP_2018022 se sice oponenti téměř shodují

v bodovém hodnocení projektu, ale jeden oponent doporučil projekt podpořit a druhý
zamítnout. Rada IGA posoudila relevantnost zamítavého stanoviska a doporučila projekt
podpořit. Celkem rada doporučila k financování 29 projektů, 8 projektů doporučila zamítnout.
Konečné pořadí umístění návrhů projektů a doporučení k jejich podpoření bude definitivně
odsouhlaseno Radou IGA per rollam, po získání a posouzení dovyžádaných 3.
oponentských posudků. Výsledek hodnocení bude předán do termínu 31. 1. 2018 děkanovi
LDF Mendelu k rozhodnutí a vyvěšen na webových stránkách IGA a na nástěnce IGA.
Ad. 2 Různé
-

Na doporučení Rady IGA projedná prof. Maděra s děkanem LDF vydání rozhodnutí
k úpravě Směrnice děkana č.3/2015 ohledně počtu publikací u projektů VP.
Vstupní oponentní posudky budou u soutěže IGA 2019 a dále zasílány všem
zpravodajům před poradou, ne pouze posudky u projektů, u kterých jsou zpravodaji.
Rada IGA se usnesla na potřebě úpravy formuláře k hodnocení dílčích a závěrečných
zpráv za projekty.
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