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Zasedání komise 
 

Zápis č. 1/2013 
 
ze zasedání Hodnotící komise FTK UP konaného dne 16. ledna 2013 ve 13.00 hod. 
v místnosti NA 409 FTK UP. 
 
Přítomni: prof. RNDr. M. Janura, Dr., prof. PhDr. I. Jirásek, Ph.D., prof. PhDr. K. Frömel,   
                DrSc., prof. PhDr. H. Válková, CSc., doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.,  
                doc. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. 
Omluveni: prof. MUDr. J. Opavský, CSc., 
 
Ing. Radka Komínková z PS UP zaslala dne 16. 1. 2013 přehled formálního hodnocení 
projektů – 2 projekty nesplnily formální podmínky UP (jedná se o projekt Mgr. Romana 
Cuberka, Ph.D. – FTK_2013_014 a Mgr. Ondřeje Ješiny, Ph.D. FTK_2013_018). PS UP tyto 
projekty nevyškrtlo automaticky ze soutěže, rozhodnutí je na Hodnotící komisi FTK UP.  
Dále není, dle prověření na PS UP, možné vyhlásit 2. kolo soutěže! 
I. Tezzelová zajistí, aby ve smlouvách o řešení projektu byla informace, že finanční 
prostředky přidělené na daný rok řešení projektu musí být vyčerpány do konce kalendářního 
roku! 
Členové HK diskutovali nad všemi podanými projekty. Vzhledem k nižšímu počtu podaných 
projektů se dohodli, že oponentské posudky se nebudou zasílat externím oponentům. Všichni 
z přítomných členů si rozdělili projekty, na které se podrobně podívají a napíší oponentský 
posudek (seznam v příloze – Přehled podaných projektů). Posuzovatelé musí pohlídat, zda 
téma daného projektu vyžaduje vyjádření etické komise.  
Dále se členové HK dohodli na „kritériích“ pro splnění × nesplnění – 2 a více pochybení – 
vyškrtnout projekt, 1 pochybení – snížení rozpočtu (výše snížení rozpočtu až na základě 
obsahových připomínek projektu).  
Oponentské posudky se budou tvořit na všechny podané projekty kromě již vyškrtnutých 
projektů (z důvodů 2 a více formálních nesplnění UP či FTK) – jedná se o projekty: 
FTK_2013_018 – Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D. – převýšil limit na konference (max. 50.000,-           
                                                                           Kč/rok/projekt), v roce 2013  
                                                                            nesplňuje limit financí na rok (min. 150.000,-,   
                                                                            max. 300.000,- Kč/projekt/rok) 
FTK_2013_008 – Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D. – převýšila stipendia a odměny, nesplňuje  
                                                                               podmínku, že osobní náklady tvoří  
                                                                               max. 40 % rozpočtu 
FTK_2013_007 – Mgr. Iva Klimešová, Ph.D. – převýšila limit na konference (max. 50.000,-  
                                                                             Kč/rok/projekt), převýšila limit na stipendia u  
                                                                             studentů (do 10.000,- Kč/osoba/rok u  
                                                                             spoluřešitele) 



Jednání grantové komise bylo ukončeno ve 14:30 hod. 
Příští jednání proběhne 21. 1. 2013 v 15:00 hod. (NA 317). 
 
 
 
V Olomouci dne 16. ledna 2013 
 
Zapsala: I. Tezzelová 
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