Č. j. AMU/900/21/00030
PID AMU/21/415019

V Praze dne 1. 3. 2021

VÝNOS REKTORKY č. 5/2021,
kterým se stanoví pravidla grantové soutěže v rámci projektu EXCELLENT „Zvyšování kvality
grantových schémat na AMU“ (projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016938)

Rektorka Akademie múzických umění v Praze podle čl. 5 odst. 7 statutu AMU a v souladu s § 10 odst.
1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), stanoví tato
pravidla grantové soutěže v rámci projektu EXCELLENT „Zvyšování kvality grantových schémat na
AMU (projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016938):
čl. 1
Grantová soutěž
(1)

Cílem
projektu
Zvyšování
kvality
grantových
schémat
na
AMU
(projekt
č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016938) je rozvoj odborných dovedností studentů doktorských
studijních programů AMU v oblasti koncipování a realizace výzkumných projektů, rozvoj
nespecifických akademických dovedností doktorandů v oblasti metodologie a strategie
výzkumu, rozvoj odborných jazykových kompetencí doktorandů a podpora jejich zahraničních
mobilit.

(2)

Prostředky poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) jsou na
Akademii múzických umění v Praze (dále „AMU“) dále přerozdělovány v projektové soutěži dle
těchto pravidel (dále jen „soutěž) tak, aby byla podpora v co nejvyšší míře soustředěna na
pracoviště a badatele s nejlepším výzkumným potenciálem a vedla ke zkvalitnění vědecké
a výzkumné činnosti AMU.

(3)

Program a soutěž koordinuje prorektor pro vědecko-výzkumnou a umělecko-výzkumnou
činnost (dále jen „prorektor pro VaV“) ve spolupráci s odborným garantem projektu
a administrativně jej zajišťuje Oddělení pro vědu, výzkum a projekty rektorátu AMU ve
spolupráci s fakultními manažerkami.

(4)

Pro záležitosti spojené s projekty realizovanými v rámci projektu Zvyšování kvality grantových
schémat na AMU (projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016938), se zřizuje celoškolní
hodnotící komise AMU (dále jen „hodnotící komise“). Složení hodnotící komise i její působnost
upravuje jednací řád, který je uveden v článku 12. Složení hodnotící komise je zveřejněno
v příslušné rubrice internetových stránek AMU.
čl. 2
Soutěžní podmínky

(1)

Projektovou soutěž vyhlašuje prorektor pro VaV a vyhlášení zveřejnuje na webových stránkách
AMU.

(2)

Přihlášky do soutěže (dále jen „návrh projektu“) mohou být předkládány na základě čtyř
samostatných výzev v termínech:
únor-březen 2021
1. výzva
září-říjen 2021
2. výzva
únor-březen 2022
3. výzva
září-říjen 2022
4. výzva
(AMU může nad rámec čtyř plánovaných výzev vyhlásit další výzvu podle potřeby nebo
v případě vyčerpání zdrojů v dřívějším termínu některé výzvy neuskutečnit.)

(3)

Náležitosti a způsob podávání návrhů projektu jsou vždy součástí zveřejněné výzvy.
čl. 3
Projekty a řešitelé projektu

(1)

Projekty jsou individuální či týmové. V případě týmových projektů je tým složen z hlavního
řešitele a maximálně dvou dalších řešitelů.
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(2)

Všichni řešitelé musí být studenty doktorských studijních programů AMU po celou dobu svého
zapojení do projektu. Řešitelé mohou být studenti v prezenční i kombinované formě studia, a to
i po přesažení standardní doby studia. Účast kteréhokoliv řešitele v týmu končí dnem, ke
kterému bylo jeho doktorské studium ukončeno nebo přerušeno.

(3)

Žádný řešitel nesmí být uveden ve více než jednom návrhu projektu a nesmí se účastnit řešení
více projektů v rámci této či jiné výzvy v rámci operačního programu Zvyšování kvality
grantových schémat na AMU.

(4)

Hlavní řešitel musí mít pro projekt vyhrazenu pracovní kapacitu odpovídající úvazku 0,5. Další
řešitelé musí mít pro projekt vyhrazenu pracovní kapacitu odpovídající úvazku 0,1–0,5, přičemž
součet pracovních kapacit všech členů řešitelského týmu musí být na celé desetiny. Celková
výše pracovní kapacity jednotlivých řešitelů na AMU (součet všech souběžných pracovních
smluv, DPP, DPČ a plánované pracovní kapacity v rámci veškerých projektů na AMU) nesmí
žádný měsíc během celé doby realizace projektu přesáhnout úvazek 1,2.

(5)

V návrhu projektu musí být specifikována plánovaná účast jednotlivých členů řešitelského
týmu, přičemž u hlavního řešitele je plánována na celou dobu realizace projektu ve výši podle
odstavce 4. U ostatních řešitelů je v oprávněných případech možná účast v projektu kratší, ale
v návrhu projektu musí být uvedena na celé měsíce.

(6)

Řešitelé jsou odpovědní za dodržení těchto Pravidel a za dodržení podmínek, za nichž byla
podpora udělena.

(7)

Řešitelé (i fakulty) se zavazují:
a) nakládat s předměty duševního vlastnictví i s majetkovými právy k výsledkům výzkumu
a vývoje v souladu s příslušnými právními předpisy,
b) v případných publikovaných výsledcích dosažených s podporou tohoto programu uvádět
dedikaci
k
projektu
Zvyšování
kvality
grantových
schémat
na
AMU,
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016938 a přesnou afiliaci autorů k AMU a konkrétní fakultě,
c) dodržovat pravidla vztahující se k realizaci projektu uvedená v obecné a specifické části
Pravidel pro žadatele a příjemce. V případě rozporu mezi touto zadávací dokumentací nebo
jinými předpisy AMU mají vždy přednost výše uvedená pravidla operačního programu.
(8) Řešitelé se dále zavazují:
a) absolvovat v prvním měsíci řešení projektu kurz realizace grantového projektu
b) absolvovat další předepsané vzdělávací aktivity, tj. kurz metodologie uměleckého výzkumu,
kurz strategie uměleckého výzkumu,
c) v případě pracovní kapacity na řešení projektu odpovídající úvazku 0,3 a více musí během
realizace projektu absolvovat vzdělávací nebo výzkumné aktivity v zahraničí,
d) odevzdat vždy ve stanoveném termínu měsíční zprávu o činnosti potvrzenou mentorem,
e) odevzdat závěrečnou zprávu o řešení projektu nejpozději do jednoho měsíce od jeho ukončení
a prezentovat výsledky osobně na jednání hodnotící komise,
f) v případě změny tématu disertační práce potvrdit nové prohlášení o odlišnosti nového tématu
své disertační práce od tématu projektu,
g) neprodleně nahlásit ukončení nebo přerušení studia (hlavnímu řešiteli v případě dalšího
řešitele, fakultnímu manažerovi v případě hlavního řešitele).
čl. 4
Návrh projektu
(1)

Návrh projektu podává hlavní řešitel, a to s afiliací k fakultě, na níž je v době podání zapsán
k doktorskému studiu. Podání návrhu projektu v zastoupení není možné.
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(2)

Téma projektu nesmí být identické s tématem disertační práce kteréhokoliv člena týmu, výstupy
projektu však lze pro disertační práci použít.

(3)

Minimální délka trvání projektu je 6 měsíců, maximální délka 12 měsíců. V poslední výzvě
mohou být podpořeny projekty kratší než 6 měsíců, minimálně však v délce trvání 3 měsíců.

(4)

Realizace projektů musí být ukončena do 31. 5. 2023.

(5)

V návrhu projektu uvede předkladatel jméno mentora projektu, který bude po dobu řešení
projektu poskytovat metodickou a odbornou podporu a pomáhat s plánováním jednotlivých
kroků. Mentor je výzkumný či akademický pracovník s minimální akademickou kvalifikací Ph.D.
či titulem ekvivalentním nebo tituly doc. a prof. Mentor není řešitelem ani vedoucím projektu,
ale odpovídá za pravidelné měsíční i závěrečné hodnocení projektu. Mentor nemůže být členem
hodnotící komise.
Náležitosti návrhu projektu

(6)

Návrh projektu se podává pouze v anglickém jazyce a musí obsahovat:
a) název projektu,
b) stručnou anotaci projektu (plán řešení projektu),
c) výzkumný cíl projektu a výstupy projektu,
d) měsíc a rok zahájení projektu a měsíc a rok ukončení projektu,
e) harmonogram realizace projektu, postup realizace projektu rozvržený do měsíců
(harmonogram je orientační a je možno jej během realizace projektu v případě potřeby měnit),
f) specifikaci vzdělávacích nebo výzkumných aktivit v zahraničí,
g) shrnutí vzdělávacích cílů všech jednotlivých řešitelů,
h) údaje o členech řešitelského týmu (hlavní řešitel, spoluřešitelé) a mentorovi,
i) životopisy všech řešitelů a mentora,
j) téma disertační práce každého řešitele a vztah k obsahu projektu,
k) souhlas každého řešitele i mentora se zapojením do projektu (tímto souhlasem stvrzuje každý
řešitel i mentor zájem účastnit se projektu),
l) čestné prohlášení každého řešitele, že téma projektu není identické s tématem jeho disertační
práce, ani jiného jím řešeného projektu,
m) určení fakulty hlavního řešitele, případně výčet fakult, na kterých bude projekt řešen,
n) zdůvodnění rozpočtu na stipendia nad rámec minimální částky na pokrytí práce řešitelů
(minimální částka na pokrytí práce řešitelů, režie, ani odměna mentorovi se nezdůvodňují),
o) analýzu rizik
čl. 5
Výstupy projektů a závěrečná zpráva

(1)

Projekt musí mít doložitelné výstupy např. v podobě odborných studií, komentovaných rešerší,
reflexe umělecko-výzkumných projektů, širší písemné autorské reflexe uměleckého díla,
vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost atd.

(2)

Relevance a adekvátnost navrhovaných výstupů je předmětem komplexního hodnocení
projektové žádosti hodnotící komisí.

(3)

Výstupem projektu nemůže být umělecké dílo jako takové.
Závěrečná zpráva

(4)

Hlavní řešitel do 14 kalendářních dnů od ukončení řešení projektu zpracuje na předepsaných
formulářích, a to v jedné podepsané tištěné verzi a zároveň v elektronické podobě závěrečnou
zprávu o činnosti celého řešitelského týmu.
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(5)

Závěrečná zpráva musí obsahovat zejména:
a) shrnutí realizace projektu
b) shrnutí výzkumných nebo vzdělávacích aktivit v zahraničí, včetně potvrzení příslušné
zahraniční instituce či organizátora
c) zhodnocení naplnění výzkumných a vzdělávacích cílů všech členů řešitelského týmu.

(6)

Následně je závěrečná zpráva zpřístupněna mentorovi k závěrečnému zhodnocení a posouzení
celkové realizace projektu.

(7)

Finální verzi závěrečné zprávy v tištěné formě podepíší všichni řešitelé i mentor a odevzdají
fakultním manažerkám do měsíce od ukončení řešení projektu.

(8)

Každou závěrečnou zprávu následně ohodnotí hodnotící komise, která se zaměří zvláště na
naplnění stanovených cílů a jim odpovídajících výstupů. K jednání hodnotící komise je přizván
hlavní řešitel projektu, který naplnění stanovených cílů a výstupů osobně obhájí. Závěrečné
hodnocení je neveřejné.

(9)

V případě, že je projekt v rámci závěrečného hodnocení hodnocen jako „splnil s výhradou
(A-)“ či „nesplnil (0)“ může hodnotící komise řešitele požádat o doplnění závěrečné zprávy, příp.
dopracování výstupů.
čl. 6
Výzkumná nebo vzdělávací aktivita v zahraničí

(1)

Každý řešitel s pracovní kapacitou odpovídající úvazku 0,3 a více musí během realizace projektu
absolvovat vzdělávací nebo výzkumné aktivity v zahraničí (dále jen „zahraniční stáž“).
Zahraniční stáž lze realizovat jednou nebo více stážemi v zemích EU i mimo EU.

(2)

Zahraniční stáž musí být realizována v zemi, jejíž jazyk není mateřským jazykem studenta.
V případě, že je vzdělávací/výzkumná aktivita realizována v zemi, kde je mateřský jazyk
studenta všeobecně srozumitelný (např. Slovensko), musí být alespoň část aktivity realizována
v cizím jazyce (např. prezentace příspěvku, text studie).

(3)

Délka zahraniční stáže se odvíjí od doby trvání projektu, a to následovně:
a) projekty kratší než 4 měsíce
doporučená souhrnná délka zahraniční stáže 10 dní
b) projekty v délce trvání 4-6 měsíců
doporučená souhrnná délka zahraniční stáže 14 dní
c) projekty v délce trvání 7-9 měsíců
doporučená souhrnná délka zahraniční stáže 28 dní
d) projekty v délce trvání 10-12 měsíců doporučená souhrnná délka zahraniční stáže 42 dní
(4) Před realizací plánované zahraniční stáže je řešitel povinen předložit fakultnímu manažerovi
doklad o uzavřeném cestovním pojištění, bez něhož není možné zahraniční stáž realizovat.

(5)

Zahraniční stáží se rozumí aktivní pobyt v relevantní instituci či aktivní účast na akci pořádané
zahraničním subjektem. Jde např. o vzdělávání na zahraničních univerzitách či akademiích,
účast na stážích v odborných institucích, účast na workshopech, letních školách, konferencích
s aktivní účastí, výzkumný nebo vzdělávací pobyt atd.

(6)

Účast na konferencích do zahraničních stáží spadá tehdy, pokud jde prokazatelně o účast
aktivní, tzn. student přednesl příspěvek, vedl workshop, prezentoval poster, účastnil se jako
avizovaný člen panelové diskuse či panelovou diskusi odborně moderoval. Příspěvek na
konferenci či realizace workshopu mohou být deklarovány jako výstupy projektu (viz též výše).

(7)

Pasivní zahraniční stáže (účast na konferenci bez příspěvku, návštěvy uměleckých akcí v pozici
diváka atd.) mohou být v rámci projektu realizovány, ale není jimi splněna podmínka zahraniční
stáže jako povinnost aktivní účasti na výzkumné nebo vzdělávací aktivitě v zahraničí.
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(8)

Student musí předložit dokument, z něhož je patrné, že se dané aktivity aktivně zúčastnil (např.
potvrzení pedagoga zahraniční školy, jehož kurz absolvoval či se kterým aktivně konzultoval
odbornou problematiku vážící se k výzkumu, potvrzení knihovny, archivu či jiné instituce, že pro
výzkum používal její zdroje a další služby, potvrzení o absolvování letní školy či workshopu atd).

(9)

V odůvodněných případech lze žádat o nahrazení zahraniční stáže účastí na aktivitě
poskytované online (tzv. virtual mobility). Tato změna podléhá předchozímu schválení Řídícího
orgánu operačního programu, z nějž je soutěž financována.
čl. 7
Rozpočet

(1)

Maximální možná celková výše rozpočtu projektu se vypočte jako celková pracovní kapacita
řešitelského týmu za celou dobu řešení projektu násobena částkou 7.986 Kč (tato částka
odpovídá jednotkovému nákladu na 0,1 pracovní kapacity řešitele).

(2)

Součástí rozpočtu musí být fixní položky:
a) měsíční odměna mentora 3.000 Kč + zákonné odvody
b) režijní náklady AMU ve výši 12,5 % celkového rozpočtu navrhovaného projektu
c) částka na pokrytí práce řešitelů odpovídající 4.700 Kč na každých 0,1 pracovní kapacity
řešitelů projektu měsíčně

(3)

Součástí rozpočtu jsou dále ostatní položky nad rámec fixních, které umožní řešitelům realizaci
projektu (zejm. literatura, cestovné, cestovní pojištění, technika, vstupné, účastnické poplatky
atp.). Položky je nutné do návrhu projektu podrobně rozepsat a zdůvodnit ve vztahu k cílům,
postupům a harmonogramu realizace projektu. Součástí zdůvodnění je i předpokládaný měsíc,
ve kterém bude položka hrazena (může se měnit).

(4)

Součet fixních a ostatních položek nesmí přesáhnout maximální možnou celkovou výši
rozpočtu.
čl. 8
Hodnocení návrhů projektů

(1)

Návrhy projektů jsou v 1. kole hodnoceny po formální stránce fakultními manažerkami.
V případě shodného tématu projektu s tématem disertační práce kteréhokoliv jeho řešitele
bude návrh projektu ze soutěže vyřazen. V případě jiných formálních nedostatků bude
předkladatel vyzván k opravě ve stanoveném termínu. Pokud k opravě v daném termínu
nedojde, bude návrh projektu ze soutěže vyřazen.

(2)

Návrhy projektů přijaté k věcnému hodnocení jsou ve 2. kole posouzeny dvěma hodnotiteli,
z nichž jeden musí být odborník, který není zaměstnancem AMU (externí pracovník).
Hodnotitele navrhuje Odborný garant projektu spolu s proděkanem pro vědecko-výzkumnou
a umělecko-výzkumnou činnost dané fakulty, popřípadě fakulty, na níž je zapsán hlavní řešitel.

(3)

Každý hodnotitel vypracuje písemný posudek a přidělí projektu 0 až 60 bodů v kategoriích
uvedených v odstavci 4. Výši přidělených bodů u každého kritéria hodnotitel stručně zdůvodní.
Maximální počet bodů je 120. Hodnotitel může navrhnout snížení rozpočtu u „ostatních
položek“.

(4)

Hodnotitel v rámci 2. kola u každého návrhu projektu v souladu s kritérii hodnocení, která tvoří
přílohu tohoto výnosu hodnotí:
a) kvalitu výzkumného cíle: 0-5-10-15 bodů,
b) adekvátnost navržených činností, metod a postupů: 0-5-10-15 bodů,
c) složení řešitelského týmu: 0-4-8-12 bodů,
d) přiměřenost délky řešení a výše rozpočtu ve vztahu k plánovanému výstupu: 0-2-4-6 bodů,
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e) charakter navrhovaných zahraničních stáží: 0-2-4-6 bodů,
f) analýzu rizik: 0-2-4-6 bodů
(5)

Pokud obdrží návrh projektu od každého z hodnotitelů méně než 30 bodů, je z dalšího
hodnocení vyřazen.

(6)

U všech ostatních návrhů projektů jsou sečtena bodová ohodnocení od obou hodnotitelů
a postupují do 3. kola hodnocení.

(7)

Ve 3. kole návrhy projektů posuzuje celoškolní hodnotící komise jmenovaná rektorkou.
Rozhodnutí hodnotící komise je konečné a nelze se proti němu odvolat.

(8)

Hodnotící komise může navrhnout úpravu návrhu projektu (např. dobu trvání, rozpočet
v kategorii ostatní náklady).

(9)

O přidělení finančních prostředků návrhu projektu rozhoduje na základě stanoviska hodnotící
komise rektorka AMU.

(10) Projektový manažer následně všem hlavním řešitelům zpřístupní finální stav návrhu jejich
projektu, jeho posudky a bodová ohodnocení.
(11) V případě, že se hlavní řešitel rozhodne projekt nerealizovat či přidělení finančních prostředků
odmítne, může rektorka rozhodnout o přidělení finančních prostředků dalšímu návrhu projektu
v pořadí.
(12) Na udělení finanční podpory návrhu projektu není právní nárok.
čl. 9
Podmínky řešení a financování projektu
(1)

Přidělené prostředky jsou vypláceny formou stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační
činnost podle zvláštního právního předpisu. Stipendium přiznává členům týmu rektorka AMU,
a to měsíčně dle schváleného rozpočtu.

(2)

Podmínkou pro přiznání stipendia v druhém a následujících měsících realizace projektu je
schválení měsíční zprávy o činnosti za předchozí měsíc.

(3)

Podrobnosti o řešení projektu, přidělení finančních prostředků a hospodaření s nimi jsou
upraveny v Dohodě o řešení výzkumného projektu, kterou podepisuje odborný garant projektu
a řešitelé projektu.

(4)

Řešitel je povinen poskytnout odbornému garantovi projektu, prorektorovi pro VaV, hodnotící
komisi, pověřenému pracovníkovi fakulty či rektorátu a případně pracovníkovi pověřenému
MŠMT veškerou součinnost při prováděné kontroly čerpané podpory projektu a průběhu řešení
projektu.

(5)

V případě závažných nedostatků ve zprávě o činnosti, v případě nenaplnění vytčených cílů
projektu nebo v případě finanční nekázně bude řešitel vyzván odborným garantem projektu k
předložení vysvětlení. Pokud nebude vysvětlení uspokojivé, rozhoduje o předčasném ukončení
projektu hodnotící komise.
čl. 10
Změny v průběhu řešení projektu

(1)

V průběhu řešení projektu nelze:
a) nerealizovat vzdělávací cíle řešitelů (vzdělávací kurzy) a zahraniční stáž,
b) zvýšit pracovní kapacitu připadající na celý projekt,
c) upustit od požadavku na dodání výstupů,
d) prodloužit délku realizace projektu
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(2)

Po konzultaci s mentorem je možné změnit postupy k dosažení cílů projektu a výstupy projektu.
Souhlas mentora je vyjádřen jeho souhlasem s měsíční zprávou, v níž jsou tyto změny
reflektovány.

(3)

V personálním složení projektu je možné realizovat změny, a to k 1. dni v měsíci. Výjimkou je
ukončení nebo přerušení studia v průběhu měsíce.

(4)

V průběhu realizace projektu je možné nahradit osobu hlavního řešitele za jiného člena
řešitelského týmu. Je-li v projektu pouze hlavní řešitel, nelze jej vyměnit a jeho odchodem je
projekt ukončen.

(5)

V případě ukončení účasti dalšího řešitele na projektu je možné:
a) jej nahradit jiným studentem, který je zapsán v doktorském studiu na AMU (návrh na nového
dalšího řešitele musí obsahovat jeho identifikaci a životopis),
b) rozdělit jeho pracovní kapacitu mezi zbývající řešitele tak, že jejich změněná pracovní kapacita
zůstane v rozmezí odpovídající pracovnímu úvazku 0,1 – 0,5 a zároveň celková výše pracovní
kapacity na AMU nepřesáhne 1,2 (viz čl. 3 odstavec 5). Celková pracovní kapacita týmu se tak
nezmění. Pokud pracovní kapacita některého z dalších řešitelů tímto postupem dosáhne
hodnoty odpovídající úvazku 0,3 nebo vyšší, platí i pro něj povinnost zahraniční stáže (viz čl. 6,
odstavec 1),
c) adekvátně snížit celkovou pracovní kapacitu týmu, čímž je zároveň odpovídajícím způsobem
snížen rozpočet projektu na zbývající období.

(6)

V průběhu řešení projektu je možné změnit osobu mentora. Návrh na změnu mentora musí
obsahovat identifikaci nového mentora a jeho životopis.

(7)

V průběhu řešení projektu je možné změnit plánovanou cílovou destinaci pro zahraniční stáž.

(8)

Změny projektu dle odst. 4., 5., 6. a 7. jsou považovány za podstatné, podléhají schválení
hodnotící komisí. Student o ně žádá samostatnou písemnou žádostí potvrzenou mentorem.

(9)

Nepodstatné změny oznamuje hlavní řešitel v dostatečném předstihu fakultnímu manažerovi,
který následně zajistí, že změna proběhne v souladu s těmito pravidly, a vede evidenci písemné
dokumentace o projektu, včetně změn.
čl. 11
Zprávy o činnosti

(1)

Každý řešitel zpracuje na předepsaném formuláři měsíční zprávu o činnosti za každý měsíc
realizace projektu do 5. dne následujícího měsíce a předloží ji v jedné podepsané tištěné verzi
a zároveň v elektronické podobě.

(2)

Zpráva o činnosti musí obsahovat zejména:
a) popis činností v daném měsíci, včetně informace o zahraniční stáži, pokud proběhla,
b) popis pokroku v práci na výstupech,
c) plán činností na další měsíc,
d) v případě týmového projektu obsahuje měsíční zpráva o činnosti hlavního řešitele také shrnutí
práce celého týmu v daném měsíci,
e) případně informace o provedených změnách v projektu.

(3)

Po schválení mentorem je zpráva následně zpřístupněna ke schválení fakultnímu manažerovi
projektu. Zpráva je poté zpřístupněna projektovému manažerovi, který ji v případě nedostatků
může vrátit zpět k doplnění.

(4)

Schválení zprávy mentorem, fakultním manažerem a projektovým manažerem je předpokladem
pro další výplatu stipendia.
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čl. 12
Hodnotící komise
(1)

Členy hodnotící komise jmenuje a odvolává rektorka.

(2)

Hodnotící komise má 7 členů ve složení:
a) prorektor pro VaV – předseda
b) odborný garant projektu – místopředseda
c) 3 členové z akademických pracovníků AMU, tj. 1 člen z každé z fakult AMU, na základě
nominace děkanem každé z fakult AMU
d) vědecko-výzkumný pracovník spolupracující na činnosti Centra pro doktorská studia AMU
nominovaný odborným garantem projektu
e) odborník, který není zaměstnancem AMU (externí pracovník), nominovaný odborným
garantem projektu

(3)

Předsedou hodnotící komise je prorektor pro VaV. Předsedu zastupuje v době jeho
nepřítomnosti místopředseda.

(4)

Členství jednotlivých členů končí:
a) písemným odvoláním z funkce rektorkou
b) písemnou žádostí člena komise o uvolnění z funkce
c) ukončením pracovně-právního vztahu k AMU
d) nástupem externího člena do akademické pozice na AMU
e) úmrtím
f) uplynutím doby, na kterou byl jmenován, tj. nejpozději 30. 6. 2023, k termínu ukončení
projektu

(5)

Jednání komise svolává její předseda po dohodě s odborným garantem projektu jednak
v návaznosti na vyhlášenou výzvu podle jejího zveřejněného harmonogramu za účelem
posouzení předložených návrhů projektů, jednak za účelem závěrečného hodnocení
ukončených projektů. Předseda může komisi svolat i pokud to uzná za vhodné, např. v případě
potřeby projednání podstatné změny projektu.

(6)

Členům komise je nejpozději 10 pracovních dní před zasedáním zaslána elektronicky potřebná
dokumentace, tzn. návrhy projektů, posudky hodnotitelů, text výzvy, kritéria hodnocení; měsíční
zprávy o činnosti, závěrečná zpráva projektu, výstup, případně další dokumentace (např.
o schvalování podstatných změn).

(7)

Zasedání komise se koná prezenčně či jinou formou účasti (např. videohovor). Zasedání
komise řídí její předseda. Rektorka, kvestor, projektový manažer a finanční manažer projektu se
mohou jednání zúčastnit jako přísedící např. k zodpovězení doplňujících otázek členů komise.

(8)

Tajemníkem komise je projektový manažer, který zajišťuje i její administrativní agendu.

(9)

Hodnotící komise je usnášeníschopná, je-li přítomna či jinak účastna (např. videohovor)
nadpoloviční většina jejích členů.

(10) Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně prostá většina zúčastněných členů. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy. Hlasování se může provádět aklamací nebo je tajné. Na návrh
kteréhokoli člena se může hodnotící komise usnést na tajném hlasování k jakékoli otázce.
K přijetí návrhu o tajném způsobu hlasování stačí nadpoloviční většina hlasů zúčastněných
členů.
(11) Jednání komise o hodnocení návrhů projektů probíhá jako samostatná rozprava o každém
návrhu projektu, který úspěšně prošel prvním i druhým kolem hodnocení. Během první části
rozpravy představí každý hlavní řešitel v krátkosti projekt v angličtině a dále pak v češtině či
angličtině zodpoví dotazy členů komise.
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(12) Po návazné neveřejné rozpravě se komise usnáší o podpoření či nepodpoření projektu. Řešitelé
jsou o výsledku jednání informováni projektovým manažerem.
(13) Hodnotící komise schvaluje žádosti o podstatné změny projektu. Žádost o podstatnou změnu
v konkrétním projektu podává řešitel formou samostatné žádosti s vyjádřením mentora. Žádost
předává předsedovi komise příslušná fakultní manažerka prostřednictvím projektového
manažera. Schválení podstatných změn může proběhnout formou per rollam. K přijetí
rozhodnutí je v tomto případě nutný souhlas nadpoloviční́ většiny všech členů hodnotící
komise.
(14) Hodnotící komise schvaluje závěrečné zprávy ukončených projektů. Na zasedání komise je
přizván hlavní řešitel, aby osobně představil výsledky projektu, zodpověděl doplňující otázky
týkající se věcné náplně a průběhu realizace, a také aby informoval komisi, jakým dalším
způsobem budou v rámci AMU, případně širší badatelské komunity výsledky prezentovány
a využity. Hostem zasedání může být mentor řešitele.
(15) Komise se o každém ukončeném projektu usnáší, a to buď:
a) Splnil (A)
b) Splnil s výhradou (A-)
c) Nesplnil (0)
(16) Z jednání komise se pořizuje zápis obsahující výsledek hlasování a v případě rozhodnutí
o udělení či neudělení podpory obsahuje i slovní zdůvodnění k jednotlivým projektům. Zápis je
zveřejněn nejdéle do 10 kalendářních dní po zasedání. Zápis ověřuje předseda komise.
čl. 13.
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Základní informace o soutěži a jejích výsledcích, včetně zápisů z jednání hodnotící komise, se
zveřejňují ve veřejné části internetových stránek AMU.
(2) Činnost hodnotící komise končí nejpozději 30. 6. 2023.
(3) Tímto výnosem se ruší výnos rektora č. 2/2021.
(4) Tento výnos nabývá platnosti a účinnosti podpisem dne 1. 3. 2021.

PhDr. Ingeborg Radok Žádná v. r.
rektorka
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