
Zápis z jednání Komise pro studentské granty 
ze dne 20. ledna 2010 

 
Přítomni: Doc. Houžvička, doc. Hrubá, doc. Janoš (počáteční část jednání), doc. Loučka, doc. 

Michna, doc. Pavlík, prof. Říha, mgr. Thelenová. 
 

 Komise pro studentské granty (dále jen komise) projednala hlavní pravidla, podle 
kterých bude provedeno sestavení návrhu pořadí předložených studentských grantů. 
Dohodla se na těchto závazných pravidlech: 
 

1. Rozhodujícím kritériem je, aby v projektu deklarované výstupy studentského grantu 
byly bodově ohodnotitelné podle aktuální metodiky hodnocení výsledků V a 
V činnosti. 

2. Komise bude hodnocení studentských grantů provádět striktně podle předložených 
podkladů, teprve při prezentaci projektu řešitelem (a na základě jeho souhlasu), 
může být v zápise z jednání výstup upřesněn (např. tak, že článkem se míní článek 
v časopise uvedeném v seznamu uznávaných časopisů). 

3. Pokud navrhovaný projekt předkládá bodovatelný výstup, komise následně zváží, 
zda předcházející výsledky řešitelského týmu odpovídají předpokládaným 
výstupům projektu. (Komise může např. projevit pochybnosti, zda je pro řešitelský 
tým, který v impaktovaném časopise nikdy nepublikoval, reálné v takovém časopise 
publikovat). 

4. Na základě předcházejících tří bodů bude každý návrh studentského grantu zařazen 
do jedné ze tří následujících skupin. 

• Studentský grant s výstupem, který je bodově ohodnotitelný a je 
pravděpodobné, že výstupu bude dosaženo. 

• Studentský grant s výstupem, který je bodově ohodnotitelný, ale záruka 
dosažení tohoto výstupu není jistá. 

• Studentský grant s výstupem, který nezaručuje bodové ohodnocení. 
5. Další kritérium představuje hodnocení oponentů v tom smyslu, že přednost mají 

návrhy studentských grantů, které mají oba posudky kladné, před projekty, které 
mají pouze jeden posudek kladný. Projekty s oběma zápornými posudky budou 
z procesu vyřazeny. 

6. Další kritériem je i přiměřenost navrhovaných finančních nákladů k deklarovaným 
výstupům a v návaznosti na velikost řešitelského týmu. 

 
Komise dále diskutovala možnost změn ve složení řešitelských týmů a možnost změn 
v čerpání odsouhlasených finančních prostředků. Rozhodla takto: 

1. Složení řešitelského týmu se může v průběhu řešení měnit na základě návrhu příslušné 
součásti a po odsouhlasení změny komisí. Vždy musí být v návrhu zřetelně popsáno, 
kdo řešitelský tým opouští a kdo jej nahrazuje, vždy musí být dokladováno, že změnou 
složení řešitelského týmu nedojde ke snížení kvality (zkušeností) řešitelského týmu.. 
V případě, že se mění řešitel studentského projektu, musí být návrh opatřen písemným 
souhlasem nového řešitele. 

2. Rozpočet schváleného studentského projektu může být upravován. Návrh na úpravy 
podává příslušná součást, návrh musí být schválen komisí. Platí, že musí být dodrženy 
všechny náležitosti určené směrnicí rektorky č.8/2009 a nesmí být měněna celková 
výše finančních prostředků určená pro řešení studentského grantu. 

 
Zapsal: doc. Loučka 


