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Zápis č. 1/2014 
ze zasedání Hodnotící komise FTK UP konaného dne 29. ledna 2014 v 9:00 hod. v místnosti 
NA 309 FTK UP. 
 
Přítomni: prof. RNDr. M. Janura, Dr., prof. PhDr. I. Jirásek, Ph.D., prof. PhDr. H. Válková,  
                 CSc., doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D., doc. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. 
Omluveni: prof. MUDr. J. Opavský, CSc., prof. PhDr. K. Frömel, DrSc. 
 

 
Ing. Radka Komínková z PS UP zaslala dne 22. 1. 2014 přehled formálního hodnocení 

projektů – 4 projekty nesplnily formální podmínky UP – řešitelé překročili povolený limit 
příloh (jedná se o projekt Mgr. Abdollahipour Reza – IGA_FTK_2014006, Mgr. Petr Chvojka 
– IGA_FTK_2014003, Mgr. Ludvík Valtr – IGA_FTK_2014002 a Mgr. Michal Vičar – 
IGA_FTK_2014007). PS UP tyto projekty nevyškrtlo automaticky ze soutěže, rozhodnutí je 
na Hodnotící komisi FTK UP.  

Předseda HK informoval o stavu podaných vs. rozpracovaných projektů – jedná se o 
projekt IGA_FTK_2014022 (Mgr. Vlado Balaban) – studentovi se při vkládání projektu do 
aplikace objevilo chybné hlášení, které dle dohledání na PS UP bylo způsobeno deadlinem 
(deadline byl stanoven na 17. 1. 2014 do 17:00, student začal vkládat projekt do aplikace pár 
minut před termínem ukončení soutěže). 

Členové HK se dále dohodli na navrácení výše uvedených 4 projektů do soutěže s tím, 
že se řešitelům adekvátně zkrátí rozpočet projektu (viz přehled podaných projektů). HK dále 
rozhodla o úpravě rozpočtů – zrušení stipendií u spoluřešitelů, kteří jsou zároveň hlavními 
řešiteli dalších projektů, dále se jedná o zrušení, nebo snížení, některých položek rozpočtu 
(např. nákup notebooku, tonerů, překlady apod.) – vše zaznamenáno v přehledu podaných 
projektů. 

Oponentské posudky budou vypracovány na všechny podané projekty – rozpis zašle 
Tezzelová všem členům HK mailem. 10% na SVOČ lze využít při konferenci MandH 2014 
jako odměnu pro nejlepší studentské příspěvky. 

 
 
Jednání grantové komise bylo ukončeno v 11:45 hod. 
 

V Olomouci dne 29. ledna 2014 
Zapsala: I. Tezzelová 

 
Kontrolu provedl 4. 2. 2014 

Prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. 


	Hodnotící komise FTK UP
	Zasedání komise

