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1a) Původnost, vědecká závažnost, perspektivnost projektu a očekávaný přínos projektu pro základní
výzkum

Dotazníková část:

1) Kvalita výzkumného projektu

Předložený projekt je zaměřen na vývoj termodynamicky konzistentních modelů pro komplexní materiály a jejich
interakce; matematickou analýzu modelů; vývoj přesných, spolehlivých, efektivních a robustních numerických metod a
na simulace reálných problémů v aplikovaných vědách a technice za použití moderních matematických metod.
Navržený projekt povede ke vzniku víceoborového týmu špičkových odborníků, kteří disponují znalostmi nutnými k
výstavbě teoretického rámce pro počítačové simulace v aplikovaných vědách a technice, což  zásadním způsobem
přispěje k pokroku v dané oblasti. Projekt je tedy perspektivní a snese nejpřísnější mezinárodní srovnání.

1b) Zpracování návrhu projektu, cíle řešení a navrhované výstupy

Návrh projektu je velmi pečlivě zpracovaný a dobře logicky uspořádaný. Plánované výstupy a cíle odpovídají záměru
projektu,  jsou velmi náročné, ale zkušenost a složení týmu je dobrou zárukou, že budou dosaženy. Přístupy k řešení
stanovených problémů budou vyžadovat značnou originalitu.

1c) Koncepce, metodika a časový plán prací

Koncepce řešení a navrhovaná metodika jsou jasně vymezené a dostatečně rozpracované. Navrhovaná doba řešení
projektu s ohledem na záměr projektu je přiměřená a  časový plán je reálný.

Kvalitu návrhu projektu lze považovat za: Vynikající - A1

2) Navrhovatel a spolunavrhovatelé, jejich publikační úroveň a potřebné vybavení

Vědecká úroveň řešitelského kolektivu je na vysoké mezinárodní úrovni a má značný ohlas. Kapacita řešitelského
týmu a  vybavenost pracoviště odpovídá záměrům a potřebám projektu.

Kvalitu navrhovatele a spolunavrhovatelů, jejich publikační
úroveň a potřebné vybavení lze považovat za:

Vynikající - A1

3) Považujete finanční náklady za přiměřené a řádně zdůvodněné

Ne

Finanční náklady jsou řádně zdůvodněné, ale podle zadávací dokumentace nelze do způsobilých nákladů zahrnout
náklady na běžné vybavení pracoviště včetně výpočetní techniky.
Ve zdůvodnění finančních nákladů je však u třech pracovišť požadován nákup běžné výpočetní techniky.

Konkrétně ve zdůvodnění nákladů pracoviště MFF UK je uvedeno v položce materiální náklady: "Nákup ... a
kancelářských potřeb, spotřebního materiálu, PC a jeho příslušenství (50 tis Kč)."  Pracoviště Matematický ústav uvádí
ve stejné položce "Nákup potřebné odborné literatury a nutných kancelářských potřeb, spotřebního materiálu, PC a
jeho příslušenství. v celkové hodnotě 30 tis." a konečně pracoviště VŠB-TU Ostrava: "Nákup potřebné odborné
literatury (50 tis Kč) a nutných kancelářských potřeb, spotřebního materiálu, PC a jeho příslušenství (50 tis Kč)".

Finanční náklady jsou přiměřené a zdůvodněné:
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b) Slabiny projektu:

Celkové slovní hodnocení návrhu projektu:

Ač jsou finanční náklady řádně zdůvodněné, tak všechny požadované náklady nejsou zcela v souladu s požadavky
zadávací dokumentace. Podle ní nelze do způsobilých nákladů zahrnout  náklady na vybavení pracoviště běžnou
výpočetní technikou, kterou  však ve zdůvodnění finančních nákladů požadují tři pracoviště a čtvrté chce stávající
obnovit.

Návrh projektu je velmi dobře připravený, jedná se o projekt, který snese velmi přísná mezinárodní měřítka.
Řešitelských tým je sestaven ze špičkových odborníků.  Lze předpokládat vznik hodnotných výsledků.

a) Silné stránky projektu:

c) Další hodnotící komentář:
Tým je složen ze špičkových odborníků a řada z nich je zapojena proto v dalších projektech.  Deklarované úvazky a
řešená problematika na jiných grantech navrhovatele a spolunavrhovatelů   neporušují stanovená pravidla. 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.
Naproti tomu v posuzovaném projektu je např. ve zdůvodnění  nákladů na ostatní služby pro pracoviště MFF  uvedeno,
že "Náklady zahrnující částku 180 tis Kč určenou na na konferenční poplatky (převážně, nikoliv však výlučně, pro
studenty doktorského studia)."  Otázkou pak může být, z čeho budou hrazeny  konferenční poplatky ostatních členů
řešitelského týmu. Jistě by mohlo jít o zvané řečníky, jimž bude poplatek odpuštěn, ale na druhé straně to vzbuzuje i
jisté podezření,  že by mohly být hrazeny z jiných zdrojů a tedy deklarovaná účást na konferenci v rámci tohoto
projektu by se mohla  překrývat i  s jinými projekty.
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