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ZÁPIS 
ze zasedání Hodnoticí komise 

 
 
Datum a čas: 24. 5. 2021, 11:00 – 19:00 

 

Účastníci – prezenčně: Eliška Děcká (předsedkyně), Daniela Jobertová (místopředsedkyně),  

Martin Blažíček, Tereza Czesany Dvořáková, Tereza Havelková, Vít Havlíček 

 

Účastníci – distančně: Jitka Pavlišová, řešitelé projektů 

 

Přísedící – prezenčně: Kristína Martišková, Dana Wagnerová (tajemnice) 

 

Zasedání Hodnoticí komise se konalo za účelem posouzení návrhů projektů předložených v 1. výzvě 

grantové soutěže Excellent (Zvyšování kvality grantových schémat na AMU), které úspěšně prošly  

1. a 2. kolem hodnocení a postoupily do 3. finálního kola grantové soutěže. 

 

Hodnoticí komise obdržela 10 pracovních dní před konáním zasedání k posouzení návrhy všech 

postupujících projektů, ke každému z nich měla k dispozici vždy dva posudky od interního a externího 

hodnotitele. Členové komise měli zároveň k dispozici společný dokument, do něhož bylo možné 

zanést vlastní podněty k jednotlivým projektům jako východisko pro zasedání. 

 

Zasedání bylo zahájeno předsedkyní komise Eliškou Děckou a místopředsedkyní Danielou 

Jobertovou, které připomněly zásady dohodnuté na společné přípravné schůzce Hodnoticí komise 

konané dne 22. 4. 2021. Členové komise se shodili, že k podpoře budou navrženy takové projekty,  

u nichž nebudou formulována doporučení na úpravu věcného obsahu, rozpočtu či harmonogramu.  

Zároveň bylo konstatováno, že bodová hodnocení udělená hodnotiteli v 2. kole budou brána v potaz 

přiměřeně, finální rozhodnutí o přidělení či nepřidělení podpory bude v souladu s výnosem rektorky 

AMU výsledkem hlasování hodnotící komise.  

 

Po tomto úvodu následovala hodinová neveřejná rozprava nad postupujícími návrhy projektů,  

ve které se k předloženým materiálům otevřeně vyjádřili všichni členové komise. Komise poté 

přistoupila k slyšení řešitelů projektů, které bylo rozvrženo do dvou částí. V první části rozpravy 

představil každý hlavní řešitel v délce do 5 minut svůj projekt v angličtině, během následujících  

5 minut pak zodpověděl v češtině či angličtině dotazy členů komise. Slyšení se postupně zúčastnilo 

všech 17 žadatelů. 
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Po skončení slyšení všech řešitelů následovala dvouhodinová neveřejná rozprava, po které přistoupila 

komise k hlasování a usnesla se o podpoření či nepodpoření návrhů projektů.  

 

Hodnoticí komise rozhodla doporučit rektorce k finanční podpoře celkem 3 projekty v celkovém 
finančním objemu 1 306 144 Kč.  
 
 

 

Zapsala: Dana Wagnerová 

Za správnost: Eliška Děcká 

25. 5. 2021 


