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1 Předmět stížnosti 
Vyjádření  Oborové  komise,  odborná  kvalita  části  posudků  a  výhrady  vznesené  proti  návrhu  projektu  Centrum 
matematické a počítačové analýzy pro řešení úloh reálného světa zahrnující složité materiálové systémy reg. č. 14-
35667G v soutěži  Projekty na podporu excelence v základním výzkumu (vyhlášené dne 9. dubna 2013)  nesplňují 
základní atributy výsledku objektivního a kompetentního hodnotícího procesu. Hodnocení projektu ze strany 
Oborové komise pokládáme za neobjektivní a odporující pravidlům hodnocení projektu uvedeným v Zadávací  
dokumentaci, a to z následujících důvodů:

(1) Výsledné  hodnocení  Oborové  komise  neobsahuje  žádné  vyjádření  k vědecké  kvalitě  projektu,  tedy 
předmětnému obsahu grantové žádosti, viz Sekce 2.1 níže.

(2) Část výsledného hodnocení Oborové komise, konkrétně „finanční náklady nejsou zcela v souladu se zadávací 
dokumentací“,  které  se  týká  plánovaného  nákupu  výpočetní  techniky,  je  věcně  nesprávná.  Vzhledem 
k povaze projektu je  výpočetní technika používána  členy týmu k přípravě  či  provádění numerických 
experimentů přímo souvisejících s předmětem grantového návrhu, viz Sekce 2.1 níže.

(3) Část výsledného hodnocení Oborové komise, konkrétně „Synergie není zřejmá.“ je v zásadním rozporu se 
samou podstatou a pojetím projektu a s dlouholetým úsilím členů týmu, viz například seznam jimi vedených  
center a projektů, doktorských projektů, pořádaných mezioborových akcí (jak uvedeno v návrhu projektu) či  
pro  ilustraci  přiložené  závěry  workshopu  „Model  reduction  in  continuum  thermodynamics:  Modeling, 
analysis  and  computation“  (autoři  E.  Feireisl,  J.  Málek  a  Z.  Strakoš),  pořádaný  v  Banff   International 
Reserach Station for Mathematical Innovation and Discovery, Banff (Kanada), 16.-21. 9. 2012. Navíc tato 
část  výsledného  hodnocení  nemá  žádnou  oporu  v hodnotících  posudcích  a  je  s některými  posudky  
v přímém rozporu, viz Sekce 2.2 níže.

Části hodnotících posudků pokládáme za neobjektivní a odporující pravidlům hodnocení projektu uvedeným 
v Zadávací dokumentaci, a to z následujících důvodů:

(4) Komentáře některých hodnotitelů obsahují vyjádření, která jsou v rozporu s textem grantové žádosti, a která 
poukazují na zásadní nepochopení nebo neznalost textu žádosti, viz Sekce 3 níže.
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(5) Komentáře  některých  hodnotitelů  obsahují  vyjádření,  která  jsou  v  rozporu  s  požadavky  Zadávací  
dokumentace vypracované  pro  tuto  soutěž  zadavatelem,  tedy  Grantovou  agenturou  České  republiky,  viz 
Sekce 3 níže.

(6) Komentáře některých hodnotitelů obsahují vyjádření, která poukazují na chybějící zkušenost hodnotitelů s 
vedením a řízením rozsáhlých víceoborových projektů základního výzkumu, a tedy na nedostatečný vhled do 
dané problematiky, viz Sekce 3 níže.

(7) Komentáře některých hodnotitelů obsahují vyjádření, která poukazují na nedostatečnou orientaci hodnotitelů 
v odborné problematice, která je předmětem grantové žádosti, viz Sekce 3 níže.

(8) Komentáře některých hodnotitelů a vyjádření Oborové komise obsahují vyjádření, která jsou v rozporu s 
obecně chápaným pojmem vědecké excelence v základním výzkumu tak, jak je vykládán zejména European 
Research Council v souvislosti s projekty ERC-AdG, které jsou modelem pro soutěž vyhlášenou Grantovou 
agenturou České republiky, viz Sekce 4.

Žádáme tedy zástupce Kontrolní rady GA ČR o přezkoumání postupu oborové komise při hodnocení projektu,  
zejména s ohledem na body (1) až (8), viz také závěr v Sekci 5.

Jednotlivé námitky vůči hodnocení projektu ze strany Oborové komise a vůči hodnotícím posudkům, viz body (1) 
až (8), jsou podrobně rozvedeny níže.

2 Zdůvodnění – výhrady k vyjádření Oborové komise
Vyjádření Oborové komise (viz příložný Protokol o hodnocení projektu) zní:

V  návrhu  projektu  se  předpokládá  účast  velmi  vysokého  počtu  pracovníků.  Chybí  ale  podrobné  
rozpracování koordinace a interakcí mezi jednotlivými tématy, týmy i jednotlivci. Synergie není zřejmá.  
Plánované  úvazky  jednotlivců  jsou  vzhledem k  povaze  a  cílům  projektu  relativně  malé,  plánované  
finanční  náklady  nejsou  zcela  v  souladu  se  zadávací  dokumentací.  Ve  srovnání  s  dalšími  projekty  
v soutěži oborová komise nedoporučuje financování.

Toto vyjádření, které se zaměřuje na formálně procedurální otázky, nebere v úvahu cíle projektu, které 
dle Zadávací dokumentace stanovuje uchazeč, a neobsahuje žádné vyjádření k cílům projektu. Je zcela v 
rozporu se samou podstatou a celkovou koncepcí návrhu projektu a s dlouholetým úsilím členů týmu, jak 
je podrobněji dokumentováno v Sekcích 2.1 a 2.2 níže.

Vyjádření Oborové komise tvoří pět vět, přičemž poslední jen konstatuje závěrečné (nedoporučení) komise.  
První,  druhá  a  čtvrtá  věta   jsou  podrobně  rozebrány v  Sekci  2.1.  Komentář  ke  třetí  větě  je  uveden dále
v Sekci 2.2.

2.1 Kritéria hodnocení návrhů projektů
Vyhlášení soutěže „Projekty na podporu excelence v základním výzkumu“ uvádí:

3. Kritérii  hodnocení návrhů projektů jsou: shoda návrhu projektu se základními charakteristikami projektů  
excelence,  cíle  projektu,  návrh  způsobu  řešení,  zahraniční  spolupráce  uchazeče,  posouzení  předchozí  
spolupráce uchazeče s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků. [...]

Dle Zadávací dokumentace, odstavec 4.3.2, Oborová komise posuzuje při hodnocení návrhů také:

b) schopnost a předpoklady navrhovatele, spolunavrhovatelů a jejich spolupracovníků grantový projekt řešit,  
přičemž se posuzují odborné schopnosti, jejich tvůrčí přínos ve vědní oblasti podle zaměření návrhu projektu,  
a to s ohledem na jejich dosavadní výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji;
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Při hodnocení kvality a úrovně navrhovaného grantového projektu se, dle Zadávací dokumentace, odstavec 4.3.3, dále 
posuzuje například:

a) cíl návrhu projektu – zda byly vymezeny jasné a konkrétní cíle, jejich náročnost, významnost, originalita  
a proveditelnost; posuzuje se zejména úměrnost šíře problému k navrhovanému řešení;

Vyjádření  Oborové komise zjevně nebere v úvahu – v rozporu s  Zadávací dokumentací  – všechna kritéria 
hodnocení odborné úrovně návrhu projektu, a to obzvláště kritéria týkající se předmětného obsahu grantové 
žádosti,  tedy vědecké kvality projektu. Vyjádření Oborové komise se ani jedním slovem nevyjadřuje k cíli 
projektu a složení řešitelského týmu (všemi posudky je hodnocen nejvyšší možnou známkou).  Vyjádření 
Oborové komise není tedy objektivním posouzením kvality projektu ve smyslu Zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace, odstavec 3.1, článek (2) stanoví:

„Projekt na podporu excelence v základním výzkumu je vědecký projekt v oblasti základního výzkumu  
nebo orientovaného základního výzkumu, jehož cíle a způsob řešení stanovuje uchazeč resp. navrhovatel 
sám v návrhu projektu.“

V návrhu projektu se jasně vymezuje cíl následujícím způsobem (zdůraznění v textu je odlišné od návrhu projektu):

„1.3 Challenges

Unfortunately,  the rapid and breathtaking progress in continuum mechanics, mathematical  analysis,  
numerical mathematics, high performance computing and other fields resulted, in many cases, in the  
loss of a close contact between the researchers working in the particular fields. Consequently, the ability  
of the scientific comunity to deal with complex (in the sense discussed above) problems is substantially  
weakened.  This  significantly  hampers  the  progress  in  mathematical  modeling  of  complex  material  
systems, and, equally important, it diverts the respective research fields from the much needed sources of  
inspiration and applications that  go beyond a single  field.  Therefore,  on a general  level,  the  main  
challenges in dealing with complex real  world problems are to build a research team composed of  
excellent research groups focused on individual aspects of the mathematical modeling workflow; exploit  
the joint state-of-art knowledge in attacking problems that are beyond the scope of individual highly  
specialized research groups; focus research effort in the specialized research groups on problems and  
methods that are of interest also in other fields.  

Single steps in the mathematical modeling process should be considered as closely related tasks  
of a single process. A failure in one subtask may at the end simply mean forming of a numerically  
unsolvable problem and therefore failure of the whole process. Further, a failure in a subtask may not be  
identifiable within the same subtask. Inappropriateness of the mathematical model or of a particular  
discretization  procedure  may,  for  example,  show  up  later  in  the  form  of  difficulties  in  numerical  
computations and in interpretation of the obtained numerical results. Consequently, the cooperation of  
researchers  working  in  all  fields  involved  in  the  mathematical  modeling  process  is  nothing  but  an  
absolute necessity.

2. Project overview

In general, the aim of the project is to address the challenges discussed above. The research team has  
expertise  that  covers  at  excellent  level  all  scientific  fields  involved  in  mathematical  modeling  in  
continuum mechanics. The team members are eager to share their knowledge and mutually coordinate  
their research plans with the vision of establishing and running a unique research group benefiting  
from unifying approach to computational analysis in real world problems related to complex material  
systems. Given the complementary expertise and the results achieved so far by the prospective team  
members, the team is expected to substantially shape, at the top international level, the direction of the  
scientific research concerning computational analysis in continuum mechanics.
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…
There is a vision that successful completion of the project will lead to an establishement of a new high 
quality scientific school covering all the fields participating in the mathematical modeling workflow  
and fully exploting the synergy between the particular fields and research groups, regardless of their  
geographical location. Moreover, the newly established team will have a capability of acting as an equal  
partner of other well-established large research teams around the world.“

Vyjádření  Oborové  komise  týkající  se  účasti  velmi  vysokého počtu  pracovníků považujeme za  irelevantní, 
neboť dle Zadávací dokumentace si způsob řešení stanovuje navrhovatel sám, a jeho posouzení je možné pouze 
ve  vztahu  ke  stanoveným  cílům.  Částka  požadovaná  na  řešení  projektu  se  významně  neliší  od  objemu 
prostředků požadovaných jinými, již schválenými a běžícími projekty excelence GA ČR, a uvedený komentář 
je tudíž z pohledu hodnocení projektu irelevantní, viz podrobněji v Sekci 3. 

Z výše  citované  části  projektu  (jako i z  celého návrhu projektu) lze tedy  pochopit komentář Oborové komise 
„V návrhu se předpokládá účast velmi vysokého počtu pracovníků.“ pouze ve spojení s následující větou „Chybí ale 
podrobné rozpracování koordinace a interakcí mezi jednotlivými tématy, týmy i jednotlivci.“  V kontextu hodnocení 
excelence v základním výzkumu je na místě smysl uvedené věty rozebrat. Je-li pojem excelence v základním 
výzkumu chápán způsobem, ke kterému se svými proklamacemi hlásí jak Zadávací dokumentace, tak vedoucí 
představitelé GAČR při odvolávání se na činnost Evropské výzkumné rady (ERC), pak zmíněný komentář nedává 
smysl. Je pravda, že Zadávací dokumentace, článek 4.3, odstavec (3), mimo jiné uvádí (zvýraznění je naše):

„Při hodnocení kvality a úrovně navrhovaného grantového projektu se posuzuje:

c) výstupy grantového projektu – předpokládaná publikační aktivita a dosažení dalších druhů výsledků 
definovaných platnou Metodikou hodnocení výsledků;“

Dané  kritérium  je  zmatečné  a  pro  posuzování  grantových  návrhů  nepoužitelné.  Nikdo  nemůže  při  psaní 
návrhu grantu znát jeho výstupy a tím méně dosažené výsledky. Ty budou dosaženy až při řešení projektu a lze 
je hodnotit pouze zpětně, nikoliv dopředu bez jejich existence. Posouzení právních důsledků existence daného 
kritéria jde mimo rámec předkládané stížnosti. 

Budeme-li chtít provádět základní výzkum na špičkové mezinárodní úrovni, pak požadované podrobné rozpracování 
není možné  při  nejlepší  vůli poskytnout. Pokud podrobně popíšeme požadované, pak se podle svého nejlepšího 
vědomí a  svědomí  dopustíme podvodu, neboť při psaní grantového návrhu zaměřeného na základní výzkum v 
matematice  prostě není možné znát požadované podrobné rozpracování. Výše uvedené kritérium je však také v 
rozporu s kritérii z Vyhlášení veřejné soutěže uvedenými výše v Sekci 2.1 stížnosti.  Hodnotící kritérium „výstupy 
grantového projektu“  vztažené  na  „předpokládanou  publikační  aktivitu  …“ je tedy  v absolutním protikladu 
s proklamacemi o hodnocení excelence v grantovém návrhu.  Posuzování  „podílu  jednotlivých  členů  týmu  na  
předpokládaných výstupech grantového projektu“, jak je uvedeno v Zadávací dokumentaci článek 4.3 odstavec (3) 
b) 2., nedává při hodnocení projektu na podporu excelence v základním výzkumu naprosto žádný smysl. Důrazně se 
zároveň ohrazujeme proti možnému tvrzení, že požadovaná koordinace na úrovni, na jaké ji lze uvažovat, není 
v grantovém návrhu popsána. 

Následuje poslední hodnotící věta Oborové komise: „Plánované úvazky jednotlivců jsou vzhledem k povaze a cílům 
projektu relativně malé, plánované finanční náklady nejsou zcela v souladu se zadávací dokumentací.“ Výše úvazků 
je v grantovém návrhu komentována a vysvětlena, viz například zdůvodnění osobních nákladů MFF UK: „Skladba 
týmu … odpovídá cílům projektu, které vyžadují expertní  znalost v několika oblastech výzkumu a tomu odpovídá  
potřebný počet vědeckých pracovníků. Výše úvazků na straně UK reflektuje jednak zapojení pracovníků MFF do  
pedagogické  a  organizační  práce,  současnou  mzdovou  situaci  na  MFF a  v  neposlední  řadě  úsilí  navrhovatele  
předložit  návrh,  který  bude  celkovým  objemem  odpovídat  zvyklostem  v ČR  (a  možnostem  GAČR  tento  projekt  
podpořit) a zároveň bude mít dostatek prostředků pro zajištění práce 10 Ph.D. studentů ročně.“ Pokud je vysvětlení 
špatné, mělo by být řečeno proč.

Zdůrazňujeme, že dle  Zadávací dokumentace, článek  3.3.1 Osobní náklady, musí výše osobních nákladů odpovídat 
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výši  úvazku  a  pracovnímu  zařazení  členů  týmu.  Není  proto  možné  navýšit  pracovní  úvazky  aniž  by  došlo  
k odpovídajícímu růstu mzdových prostředků a tedy celého rozpočtu. Zároveň je Zadávací dokumentací požadována 
spolupráce více špičkových vědeckých týmů z různých institucí. Tyto dva protichůdné požadavky přirozeně vedou na 
omezení ohledně velikosti úvazků.

K druhé části poslední  věty hodnocení  Oborové  komise  „finanční náklady nejsou zcela v souladu  se  zadávací  
dokumentací“  uvádíme, že vzhledem k povaze projektu je výpočetní technika, včetně PC a přenosných počítačů, 
používána členy týmu k přípravě  či  provádění numerických experimentů přímo souvisejících s předmětem 
grantového návrhu a nelze na ni tedy vztáhnout znění článku 3.3 odst. (8) Zadávací dokumentace hovořící 
o „nákladech na běžné vybavení pracoviště včetně výpočetní techniky.“  V grantovém návrhu nejde o financování 
běžné výpočetní techniky, což lze ihned vidět (při  kritizovaném  velkém  množství  pracovníků)  na minimálních 
odpovídajících částkách uvedených v návrhu projektu, které jsou závěry Oborové komise zřejmě napadány. 

2.2 Rozpor hodnocení Oborové komise s obsahem posudků
Není jasné jakým způsobem Oborová komise dospěla k vyjádření „Synergie není zřejmá.“ V hodnotících posudcích je 
projekt komentován například takto. Citujeme z hodnotícího posudku F, odstavec  Strengths of the project proposal  
(zvýraznění je naše):

I think that the establishment of the team leads to a new high quality scientific school covering all the  
fields participating in the mathematical modeling workflow and  fully exploiting the synergy between  
the particular fields and research groups, regardless of their geographical location. 

V hodnotícím posudku G, odstavec Strengths of the project proposal je uvedeno (zvýraznění je naše):

Cooperation between all research fields involved in the workflow from modeling real-world problems to  
simulating the models  on parallel  computer systems  promises synergistic  effects and new scientific  
results due to a broader view of the participating researchers .

V hodnotícím posudku D, odstavec Preparation of the project proposal, aim of the project and proposed deliverables,  
je uvedeno (zvýraznění je naše):

A multifaceted collaborative approach that the combines skills and experience in a broad range of field  
of mathematical sciences and physics is ensured for achieving the objective of this project.

Očekávané synergické efekty jsou navíc důkladně popsány i v grantové žádosti.

Žádný  z  hodnotících  posudků  nijak  nezmiňuje,  že  synergické  efekty  projektu  nejsou  zřejmé.  Naopak  tři 
hodnotící posudky vyzdvihují očekávané synergické efekty. Vyjádření Oborové komise „Synergie není zřejmá“ 
tudíž dle našeho názoru nemá žádnou oporu v hodnotících posudcích a je s některými z posudků ve zjevném 
rozporu. Navíc je toto vyjádření ve zjevném rozporu se samou podstatou a pojetím projektu (viz cíle projektu 
ocitované výše) a s dlouholetým úsilím členů týmu, též podrobně dokumentováno v životopisech navrhovatele, 
spolunavrhovatele  a  základních  charakteristikách  vedoucích vědeckých  členů  týmu (třída  A dle  Zadavácí 
dokumentace). Fakt, že vyjádření Oborové komise uvádí „Synergie není zřejmá“ tedy považujeme za zcela 
neobjektivní, faktům odporující hodnocení projektu.

3 Zdůvodnění – výhrady k hodnotícím posudkům
Hodnotící posudky obsahují, dle našeho názoru, irelevantní vyjádření zejména v sekcích Zpracování návrhu projektu,  
cíle řešení a navrhované výstupy a  Koncepce, metodika a časový plán prací. Jednotlivá vyjádření hodnotitelů jsou 
rozebrána  níže.  Na hodnotící  posudky zaslané  prostřednictvím aplikace  GRIS odkazujeme  v  dalším textu  podle 
následujícího klíče.
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Označení hodnotícího 
posudku

Soubor v systému GRIS Datum vytvoření 
souboru

A 574606_eval_p.pdf 16.6.2013

B 575805_eval_p.pdf 18.6.2013

C 575885_eval_p.pdf 18.6.2013

D 622666_for_e_p.pdf 17.8.2013

E 646464_for_e_p.pdf 12.10.2013

F 646657_for_e_p.pdf 16.10.2013

G 647294_for_e_p.pdf 1.11.2013

Tabulka 1: Označení hodnotících posudků.

3.1 Zpracování návrhu projektu, cíle řešení a navrhované výstupy
Citujeme z hodnotícího posudku A:

V zadávací  dokumentaci  ovšem  nejsou  jasně  specifikované  výstupy  projektu,  je  zde  pouze  obecná  
proklamace, že výstupy budou prezentovány v odborných časopisech, monografiích a na mezinárodních  
konferencích. Zejména u počtu publikací v odborných časopisech a monografiích by bylo vhodné uvést  
alespoň rámcový odhad počtu takových výstupů. 

Citujeme z hodnotícího posudku G:

However, in my opinion, the proposal does not specify clearly enough (maybe in form of work packages,  
milestones or similar), which of the 39 team members (or small groups of team members) will work on  
which topic and what are the deliverable results of these work packages that the persons or small groups  
will provide to other persons or small groups while the project proceeds. 

Citujeme z hodnotícího posudku F:

First of all, I miss a concrete time scheduling of the publications, and also some concrete quantitative  
data about the number of monographs, papers, conferences, etc. 

Podstatou  projektů  excelence v základním výzkumu je,  viz  diskuse níže,  že  předem nelze  přesně určit  k  jakým  
konkrétním výsledkům řešitelský tým dospěje.  Očekává  se,  že  cíle  a  metody budou průběžně upravovány podle  
vývoje  projektu.  Požadavek  na  přesnou  specifikaci  počtu  publikací  je  bohužel  požadavkem  v  duchu  právem 
kritizovaného systému hodnocení vědecké výkonnosti na základě pouhého počtu publikovaných výsledků bez ohledu  
na jejich kvalitu.  Uvedené komentáře jsou neslučitelné s pojetím excelence v základním výzkumu,  viz diskuse 
v části 4  Pojem excelence v základním výzkumu.

Základním kritériem hodnocení v programu European Research Council ERC-AdG, který je dle GA ČR zdrojem 
inspirace pro projekty excelence, a také v programu ERC-CZ schváleném vládou České republiky, je excelence ve 
vědeckém  bádání.  Předmětem  programů  je  hraniční  výzkum (frontiers  research).  Plánování  výstupů  tak,  jak  je  
vyžadováno hodnotiteli, je dle našeho nejhlubšího přesvědčení nedůstojné a v rozporu s duchem programu excelence, 
neboť, mimo jiné, směřuje k nahrazení kvality kvantitou. 

Dosavadní  publikační  aktivita  členů  řešitelského  týmu,  viz  přiložené  životopisy  a  grantová  žádost  (všemi  
posudky hodnocen stupněm vynikající), těžko může vést k pochybnostem ohledně kvality a množství budoucích 
výsledků získaných v průběhu řešení projektu.

Vědecké zájmy jednotlivých členů týmu a doplňující se specializace jsou jasně patrné z níže uvedeného obrázku, 
který je převzat  z  textu grantové žádosti.  Rovněž je zřejmé, že jednotlivá vědecká témata jsou studována napříč  
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různými institucemi podílejícími se  na projektu. Interakce mezi skupinami je důkladně popsána v textu grantové 
žádosti. Komentář o nejasném popisu interakce jednotlivých členů řešitelského týmu je tedy v rozporu s textem 
žádosti, a je tudíž z pohledu hodnocení projektu irelevantní.

Citujeme z hodnotícího posudku G:

But, since HPC is about parallelization, programming, and parallel performance, it is not clear to me  
how the work of the HPC group will correspond to this overall goal of the project. 

Tento  výrok  o  High  Performance  Computing  (HPC)  dokládá  jednak  nedostatečnou  orientaci  hodnotitele 
v textu žádosti, kde je důkladně vysvětleno pojetí HPC v kontextu spolupráce různých vědeckých disciplín, tak 
v dané odborné problematice. Představa, že HPC je výhradně problém paralelizace či programátorský problém je 
zcestná. Paralelizace musí začít především formulací matematických modelů tak, aby bylo možné celou matematickou 
úlohu  rozdělit  na  dílčí  podproblémy,  a  výběrem  vhodné  metody  pro  diskretizaci  příslušných  parciálních  
diferenciálních  rovnic,  tak  jak  je  to  popsáno  v  grantovém  návrhu.  Představu,  že  HPC  začíná  paralelizací  na 
programátorské  úrovni,  není  možné  brát  jako  odborné  vyjádření  vážně.  (Programování  a  hodnocení  paralelní 
výkonnosti provádějí členové týmu desítky let.)

Celý posudek G ukazuje bezradnost či spěch posuzovatele, který se zjevně neorientuje v problematice předkládaného 
návrhu a návrh si ani důkladně nepřečetl. Vypichovaná negativa jsou buď věcně nesmyslná (viz naivní představa o 
HPC  v  matematickém modelováni  a  simulacích  jako  "parallelization,  programming  and  parallel  performance"  , 
interpretování  fundamentámních  otevřených  otázek  jako  "Only  a  few  research  questions")  nebo  jsou  vyvrácena 
evidentním způsobem přímo v textu grantového návrhu (mezioborové školy, konference a semináře pořádají členové 
řešitelského kolektivu od devadesátých let,  v posledních letech včetně podpory velmi významných  zahraničních  
institucí jako je BIRS; nepochopitelnost konstatování "I have no information if the project budget includes salary for  
additional research personel", viz komentář k výhradě Oborové komise týkající se výše úvazků, kde se přímo píše o  
10 PhD studentech ročně jen na MFF UK). Formulace silných stránek projektu v daném posudku poněkud protiřečí 
předcházejícím komentářům. Formulace slabých stránek typu "conception of education of young researchers could be 
elaborated further" je výsměchem dosavadní velmi rozsáhlé činnosti členů řešitelského kolektivu  v daném směru s  
významným mezinárodním rozměrem,  která  je  v  grantovém návrhu  podrobně  dokumentována,  včetně  plánů  do 
budoucnosti. 

Bez znalostí věci a bez ochoty přečíst si grantový návrh nelze dospět k hodnocení, které by dávalo smysl. Daný pdf  
soubor byl vytvořen 1. listopadu 2013  a v hodnocení celkové kvality návrhu je výrazně odlišný od ostatních šesti 
posudků.
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Figure 1: Research team. MI – Mathematical Institute, NM – Department of Numerical Mathematics, A 
– Department of Mathematical Analysis, G – Department of Geophysics, S – Department of Probability  
and Mathematical Statistics, Facultyof Mathematics and Physics, Charles University; IM – Institute of 
Mathematics, ICS – Institute of Computer Science, Academy of Sciences of the Czech Republic; TUO –  
VSB–Technical University of Ostrava. Team members who work inmultiple fields are shown in italics.



3.2 Koncepce, metodika a časový plán prací
Citujeme z posudku A:

Navrhovatel  ve  svém  návrhu  projektu  nijak  blíže  nespecifikoval  způsob  řízení  takto  rozsáhlého  
řešitelského kolektivu. Není jasné jakým způsobem se bude postupovat v případě nesplnění jednotlivých  
etap, nebo v případě kolizí (fluktuace členů řešitelského týmu, nenadálé potíže při řešení dílčích úkolů  
atd) - chybí krizový scénář řešení. V projektu není nijak uvedeno řešení zpětné vazby a kontroly.  Dále 
není jasné jakým způsobem si budou spoluřešitelé navzájem předávat informace a výsledky své práce. 

Citujeme z posudku B:

Velikost týmu považuji za základní nedostatek projektu a nedovedu si představit jeho koordinaci. 

Citujeme z posudku B:

Slabinou  projektu  je  nesoulad  mezi  množstvím  participantů,  jejich  podílem  na  řešení  a  osobními  
náklady. Projekt požaduje téměř 45 miliónů CZK na osobní náklady pro více jak 60 pracovníků. Z  mého 
pohledu se jedná o značnou částku, která by byla rozmělněna, neboť naprostá většina účastníků bude  
na samotném projektu pracovat pouze malou částí svého celkového úvazku. Pokud se budou badatelé  
ve své zbývající pracovní době věnovat jiné problematice, tak nemohou splnit plánované cíle. 

Citujeme z posudku G, odstavec Weaknesses of the project proposal:

Presentation of the tasks of and interactions between the individual team members and small groups:  
Who does what with whom and why, and what are the dependencies between the tasks? 

Částka požadovaná na řešení projektu se významně neliší od objemu prostředků požadovaných jinými, již 
schválenými  a  běžícími  projekty  excelence  GA ČR.  Dle  Zadávací  dokumentace si  způsob řešení  stanovuje 
navrhovatel sám.  Uvedené komentáře jsou tudíž z pohledu hodnocení projektu irelevantní. Celkový objem 
prostředků  požadovaný  na  jeden  rok  řešení  je  14,2  miliónu  Kč  a  kupříkladu  matematický  projekt  excelence 
GBP201/12/G028 Ústav Eduarda Čecha pro algebru, geometrii a matematickou fyziku uvádí1 roční výši podpory ze 
státního rozpočtu 14,1 miliónu Kč, informatický projekt excelence GBP202/12/G061  Centrum excelence - Institut  
teoretické informatiky (CE-ITI) uvádí roční výši podpory ze státního rozpočtu až 22,3 miliónu Kč. U obou těchto 
projektů lze z povahy věci usuzovat, že dominantní část nákladů taktéž tvoří osobní náklady a nikoliv náklady na  
pořízení přístrojového vybavení a podobně.

Řízení projektu požadovaného rozsahu si nejenže dovedeme představit, ale v grantové žádosti jasně dokládáme, že 
v minulosti jsme úspěšně řídili projekty obdobného rozsahu. Projekt Nečasova centra pro matematické modelování 
(Josef Málek, Eduard Feireisl) byl financován po dobu šesti  let částkou 2,7 miliónu EUR a prošel mezinárodním  
auditem, který byl kromě vědecké kvality zaměřen i na manažerské řízení projektu. Grantová žádost, viz odstavec 
2.2 grantové žádosti, jasně dokládá zkušenost řešitelského týmu s manažerským řízením velkých vědeckých 
projektů. 

Požaduje-li Zadávací dokumentace (viz výše) spolupráci více špičkových vědeckých týmů z různých institucí, je 
nemístné očekávat, že řešitelský tým projektu bude malý.  Výše úvazků je v grantovém návrhu komentována a 
vysvětlena, viz například zdůvodnění osobních nákladů MFF UK: „Skladba týmu … odpovídá cílům projektu, které  
vyžadují expertní znalost v několika oblastech výzkumu a tomu odpovídá potřebný počet vědeckých pracovníků. Výše  
úvazků na straně UK reflektuje jednak zapojení pracovníků MFF do pedagogické a organizační práce, současnou  
mzdovou situaci  na MFF a v neposlední řadě úsilí  navrhovatele  předložit  návrh,  který bude celkovým objemem  
odpovídat zvyklostem v ČR (a možnostem GAČR tento projekt podpořit) a zároveň bude mít dostatek prostředků pro  
zajištění práce 10 Ph.D. studentů ročně.“

1 Dle údajů v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
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Citujeme z posudku C:

Přesto se domnívám, že pokud by mělo jít o centrum excelence, bylo by vhodnější, aby tito odborníci byli  
podporováni třeba i větším úvazkem, ale pouze v rámci tohoto jednoho excelentního grantu, který by pak  
zahrnul  jejich celý  výzkum.  V jiných mnou posuzovaných projektech bylo deklarováno, že  v případě 
obdržení  podpory  (projektu  centra  excelence),  se  řešitelských  tým  vzdá  podpory  v  běžících  a  
navrhovaných standardních projektech GAČR, což působí velmi věrohodně v tom, že daný tým chce  
opravdu soustředit všechny své síly na výzkum v rámci centra excelence. 

V textu grantové žádosti je však výslovně uvedeno:

It is anticipated that if the current project is approved for funding, the team members will, after finishing  
their already running standard projects, increase their participation in the project. 

Nedomníváme se tedy, že je sebemenší důvod k domněnce, že řešitelský tým se nehodlá plně věnovat výzkumu 
v rámci centra excelence. Uvedený komentář je tedy z pohledu hodnocení projektu irelevantní neboť tvrzení 
hodnotitele je v rozporu s obsahem grantové žádosti.

Vyskytne-li  se  v  posudku grantu  excelence  věta  „Dále  není  jasné  jakým způsobem si  budou  spoluřešitelé  
předávat výsledky své práce“ a je-li  takový posudek brán při  hodnocení  vážně,  pak o kvalitě  hodnotícího 
procesu dané veřejné soutěže dalších výpovědí není třeba. 

4 Pojem excelence v základním výzkumu
Námitky vůči  některým vyjádřením hodnotitelů  a  vyjádření  Oborové  komise  se  opírají  zejména o výklad  pojmu 
excelence v základním výzkumu. Pojem excelence v základním výzkumu chápeme tak, jak je vykládán European 
Research Council (ERC) v souvislosti z projekty ERC-AdG. Z pohledu GA ČR pak bereme za odpovídající výklad 
pojmu excelence  příslušné  odstavce  ve  vyhlášení  soutěže  Projekty  na  podporu  excelence  v  základním výzkumu,  
v Zadávací dokumentaci k této soutěži.

Na koncepční úrovni se opíráme o vlastní zkušenosti s prací hodnotících panelů ERC a o výklad pojmu excelence tak, 
jak je prezentován2 předsedou předsednictva GA ČR prof. PhDr. Petrem Matějů, PhD. Příkladem center excelence 
jsou pro nás  DFG Research Center MATHEON: Mathematics for key technologies a  Interdisciplinary Center for 
Scientific Computing IRW Heidelberg.

Charakteristiky projektů excelence v základním výzkumu jsou mimo jiné3:

• The aim of projects of excellence is to support  scientific cooperation in basic research of several cutting-
edge research teams from different institutions.

• High level of autonomy in setting the goals and outputs (largely unpredictable).

• High risk acceptance.

• Research projects are proposed by outstanding, strongly multidisciplinary oriented research teams.

• Project implementation is highly flexible – redefinition of goals and methods is possible.

• The teams prove collaboration with foreign world class research institutions.

• Strong involvement of young and early-stage scholars.

2 Prezentace je dostupná na adrese http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/ppt_Petr_MATEJU.pdf.
3 Převzato a přeuspořádáno z prezentace prof. PhDr. Petra Matějů, PhD., zvýraznění je naše.
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Tyto  požadavky  jsou  v  soutěži  Projekty  na  podporu  excelence  v  základním  výzkumu mimo  jiné  zohledněny 
následujícími  proklamacemi  (převzato  z  Vyhlášení  veřejné  soutěže  projekty  na  podporu  excelence  v  základním  
výzkumu, odstavec 1).

Projekt excelence musí splňovat následující podmínky: [...]

c) jde o projekt svou povahou multidisciplinární;

d) projekt  je  založen  na  vědecké  spolupráci  v  základním  či  orientovaném  výzkumu  více  špičkových  týmů  
několika různých právních subjektů zkoumajících stejnou nebo příbuznou problematiku;

Základním výzkumem se pak rozumí (převzato z Zadávací dokumentace, odstavec 2.1.2):

Základním výzkumem se rozumí teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem  
získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností,  která není  
primárně zaměřená na uplatnění nebo využívání v praxi. [Zadávací dokumentace 2.1.2]

Citovaná vyjádření v hodnotících posudcích, viz výše, se zcela míjí s pojetím excelence v základním výzkumu. 
Bohužel totéž platí o části kritérií Zadávací dokumentace dané veřejné soutěže, která, jak je citovanými posudky výše 
doloženo, byla uplatněna k tíži předloženého grantového návrhu. 

Z pohledu žadatelů v soutěži Projekty na podporu excelence v základním výzkumu se bohužel zjevně dostáváme do  
situace, kdy musíme volit mezi výkladem pojmu excelence tak, jak je běžný v zahraničí zejména z pohledu ERC a 
DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft), a výkladem pojmu excelence z pohledu části hodnotitelů, Oborové komise 
a  Předsednictva GA ČR, které  se  závěry hodnocení souhlasilo.  Odmítáme posuzování  excelence v matematice 
podle ukazatelů jako počet plánovaných publikací. Odmítáme posuzování možných synergických efektů například 
podle toho, zda je v grantové žádosti vykreslen úplný graf znázorňující odborné vazby mezi řešiteli. Takto vědecký  
výzkum v matematice neprobíhá. Domníváme se, že pokud bychom zvolili druhou – pokřivenou – variantu výkladu 
pojmu excelence, významně bychom tak uškodili českému akademickému prostředí a české vědě vůbec.

5 Závěr
Způsob, jakým byl projekt  Centrum matematické a počítačové analýzy pro řešení úloh reálného světa zahrnující  
složité materiálové systémy hodnocen částí hodnotitelů a Oborovou komisí dle našeho názoru neodpovídá obecným 
proklamacím GA ČR o charakteristikách a hodnotících kritériích projektů excelence.  V některých případech jsou 
vyjádření hodnotitelů a Oborové komise ve formálním rozporu se Zadávací dokumentací. 

Kontrolní radu GA ČR proto žádáme o přezkoumání postupu poskytovatele při hodnocení návrhu grantového 
projektu excelence reg. číslo 14-35667G. 

Přílohy:

Návrh projektu excelence reg. číslo 14-35667G

Posudky hodnotitelů (jeden samostatný zip-soubor)

Protokol o hodnocení projektu

Závěry workshopu „Model reduction in continuum thermodynamics: Modeling, analysis and computation“ 
(organizátoři E. Feireisl a J. Málek) pořádaný v Banff  International Reserach Station for Mathematical Innovation  
and Discovery, Banff (Kanada), 16. - 21. 9. 2012

10/10


	1 Předmět stížnosti
	2 Zdůvodnění – výhrady k vyjádření Oborové komise
	2.1 Kritéria hodnocení návrhů projektů
	2.2 Rozpor hodnocení Oborové komise s obsahem posudků

	3 Zdůvodnění – výhrady k hodnotícím posudkům
	3.1 Zpracování návrhu projektu, cíle řešení a navrhované výstupy
	3.2 Koncepce, metodika a časový plán prací

	4 Pojem excelence v základním výzkumu
	5 Závěr

