


Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D.

Brno 15. duben 2020

Juniorský projekt GAČR
- poznatky a zkušenosti -

sevecek@fme.vutbr.cz



Vysoké učení technické v Brně

3/17

Obsah

 Motivace

 Příprava projektu

 Řešení projektu

 Průběžné zprávy

 Závěrečná zpráva a ukončení projektu

 Závěrečné hodnocení projektu

 Možné komplikace

 Shrnutí pro žadatele



Vysoké učení technické v Brně

4/17

Motivace
 Proč žádat o juniorský projekt?

• Možnost pokračovat ve vědecké práci v oblasti, která mne

zajímá i baví.

• Možnost sestavit konkurenceschopný tým spolupracovníků

na svém pracovišti.

• Vyzkoušení si role řešitele a jeho zodpovědnosti.

• Získání nových zkušeností s řešením projektů – zvýšení

kreditu při následných žádostech o standardní projekty.

• Navázání nových zahraničních kontaktů a prohloubení a

využití spolupráce s nimi.

• Možnost pořídit investiční majetek – hmotný/nehmotný, který

Vám zůstane a je možno jej využívat i po skončení projektu –

zvýšení konkurenceschopnosti – pečlivě zvážit – až do výše

20% z celkových přímých nákladů!!
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Příprava projektu – čím začít

 Pročíst řádně zadávací dokumentaci (ZD) – podmínky,

způsobilé náklady, minimální doporučené výše úvazků, koho je

možné na projekt zaměstnat atd.

 Můžu o projekt žádat? (doba po obhajobě Ph.D., zahraniční

stáž, věk odborných spolupracovníků apod.)

 Důkladné promyšlení tématu – musí být jasně definované a

z názvu případně abstraktu musí vyplynout o čem projekt je.

 Domluvit a sestavit tým odborných spolupracovníků –

možno i z jiných univerzit ale musí být potom zaměstnancem

na projektu v rámci univerzity příjemce.

 Založit si účet u GAČRu (pokud ještě nemám) – získat

přihlašovací údaje do systému GRIS (www.gris.cz), kde se

bude návrh projektu podávat.

http://www.gris.cz/
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Příprava projektu – psaní návrhu

 Držet se striktně zadávací dokumentace a pokynů v GRISu –

dodržet maximální dovolené rozsahy textu, dodat všechny

požadované informace a přílohy, dodržet výše režií a další.

 Vhodně zvolit hodnotící panel – špatná volba může výrazně

ovlivnit šance na úspěch – pročíst na stránkách www.gacr.cz

tematické okruhy jednotlivých panelů. Náplně panelů se mohou i

rok od roku měnit – vždy nutno prostudovat.

 Nepřesáhnout celkový úvazek 1,0 na všech GAČR projektech.

 Způsobilé náklady – možné investice (na rozdíl od

standardních projektů GAČR) – využít! – pozor ale na odpisy –

je třeba odepsat v rámci doby řešení projektu.

 Zjistit si celkovou výši odvodů – SP+ZP+SF+pojištění VUT –

s ní potom počítat celkové osobní náklady – je vhodné si udělat

tabulku v excelu, kde si veškeré položky rozpočtu budu počítat

bokem (po jednotlivých letech) před zadáním do GRISu.

http://www.gacr.cz/
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 Celkové náklady projektu – v ROZUMNÉ výši. Levnější

nemusí ale znamenat vyšší šanci na úspěch – záleží vždy na

kvalitě projektu a jaké výstupy reálně slíbíte.

 Neslibovat co nejsem schopen splnit, nebo mám o tom

pochybnosti – nesplnění slibů se odrazí v negativním

hodnocení projektu – následně nižší šance získat další projekt.

 Plánované výstupy projektu – za požadované peníze je třeba

slíbit i odpovídající výstupy – dle slibu se potom bude i projekt

hodnotit.

 Ideálně mít již nějaké ponětí o tom, zda je řešení problému

možné (mít již nějaký předběžný experiment, výpočty, studii

proveditelnost apod.) – vyvarovat se nečekaných překvapení,

nebo výrazně vyšší časové náročnosti některého úkolu, které

by mohli negativně ovlivnit výsledky projektu.

Příprava projektu – psaní návrhu
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Řešení projektu
 Se spolupracovníky se co nejdříve po získání grantu sejít a

domluvit se na rozdělení a postupu prací.

 Dělat (pokud možno) pravidelné schůzky a informovat se o

postupu řešení a navrhovat další kroky při vyřešení dílčích

problémů nebo při vzniku nových nečekaných problémů.

 Hlídat slíbené výstupy - ze začátku primárně konferenční

příspěvky, následně i impaktované publikace, slíbené patenty

apod. (počítat s delší dobou na publikaci výsledků!)

 Zapojit do řešení studenty formou bakalářských nebo

diplomových prací.

 Myslet dopředu – „předřešit“ si úkoly, které trvají po

administrativní nebo procesní stránce déle, aby, až přijde jejich

čas, neblokovaly zbytečně řešení projektu.

 Kriticky zvážit a přehodnotit reálnou časovou náročnost

jednotlivých úkolů a případně k tomu upravit priority řešení.
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Řešení projektu

 Čerpání mezd nastavit na začátku roku vždy tak, aby všichni

účastníci projektu čerpali mzdy pokud možno rovnoměrně v

roce a zároveň na konci roku zbyla minimální nedočerpaná

částka – ve mzdách za prosinec následně udělat predikci

čerpání mezd jednotlivých spolupracovníků a upravit výši

osobního ohodnocení u jednotlivých osob tak, aby byla přesně

vyčerpána alokovaná částka (zpracuje na žádost personální

odd.)

 Nenechávat nákupy na konec roku (problém s vystavováním

objednávek a fakturací)!
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 Ve zprávách být co nejvíce konkrétní, všechny výdaje, přesuny

mezi položkami apod. řádně zdůvodnit – zejména odchýlím-li se

výrazněji od původního plánu.

 Popsat práci a dosažené výsledky za minulý rok.

 Možno vykazovat jen skutečně vydané publikace do data dané

zprávy – publikace musí být alespoň přijatá do tisku, musí mít DOI

a být online. V době podání závěrečné zprávy by měla být plně

vydaná nebo alespoň přijatá do tisku.

 Pozor na konferenční příspěvky (D) – výstupy musí být

indexované v databázi Scopus nebo WOS!

 Možnost odložení hodnocení projektu (až o 1,5 roku) – vhodné

pokud nejsou ještě vydané všechny plánované publikace. (Pokud

se v posledním roce na projektu pracuje a výsledky této práce se

mají publikovat většinou se to do konce roku nestihne) –

vyvarování se horšího hodnocení projektu

Průběžné zprávy o řešení 

projektu
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 Připravit se na administrativně náročnější období ke konci roku.

Průběžně dokumentovat absolvované cesty, sbírat kopie

všech dokladů, vést si přehled všech výdajů.

 V daném roce nejlépe vyčerpat projekt „do nuly“ nebo v

případě 1. a 2. roku řešení je možno převést do 5% z celkových

nákladů na daný rok do FÚUP – možno využít další rok na

stejný účel na jaký byly nedočerpané peníze alokovány

předchozí rok – tvorbu FÚUP nutno zdůvodnit.

 Ke zprávám doložit výpis veškerého čerpání z účetnictví

příjemce dotace – na vyžádání dodá ekonomické oddělení.

Průběžné zprávy o řešení 

projektu
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Závěrečná zpráva a ukončení 

projektu

 Velmi podobná jako průběžné zprávy, udává se navíc

přehled řešení celého projektu, dosažené výstupy a

odchýlení se od původního plánu z návrh projektu.

 Popsat zapojení studentů a doktorandů, zahraniční

spolupráci a nejpřínosnější publikace z projektu pro rozvoj

oboru.
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Kritéria hodnocení

 splnění deklarovaného účelu

 postup prací a jejich soulad s plněním stanovených cílů

 zajištění řešení po stránce odborné a personální

 využití vybavení pořízeného z přidělených prostředků

 vyhodnocení dosavadního hospodaření s přidělenými prostředky 

(kontroluje se čerpání přidělených prostředků, účelnost jejich 

vynaložení a dodržení jejich skladby)

 posouzení výsledků v členění podle definovaných druhů výsledků

Závěrečné hodnocení projektu
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Výsledné hodnocení projektu

 vynikající - deklarovaných cílů projektu bylo dosaženo, byly dosaženy

původní významné výsledky posunující současný stav poznání; výsledky

jsou doloženy velmi kvalitními a významnými publikacemi a výrazně

zasáhnou do vývoje oboru, a to zejména v mezinárodním kontextu

 splněno - deklarovaných cílů projektu bylo dosaženo, byly dosaženy

původní výsledky prohlubující současný stav poznání a byly doloženy

publikacemi.

 splněno s výhradou - deklarované cíle projektu byly splněny pouze

částečně nebo byly dosaženy pouze výsledky, které lze hodnotit jako

nepřekračující současný stav poznání.

 nesplněno - deklarovaných cílů projektu nebylo dosaženo nebo

publikované či jinak uplatněné výsledky z projektu (publikace, případně

další výsledky) nejsou z hlediska rozsahu a potenciálního ohlasu či

možností využití při řešení v projektu vymezených problémů dostatečné a

pravděpodobně výrazně nezasáhnou do vývoje oboru.

minimální cíl řešitele

vyvarovat se!!

Závěrečné hodnocení projektu
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Možné komplikace

 Nepřesný plán čerpání prostředků, neočekávaný výdaj – vše

lze řešit, nutno však dostatečně dobře ve zprávě za uplynulý

rok zdůvodnit – být ale v souladu se ZD

 Administrativní zátěž – zejména hlídání správného nastavení

mezd, čerpání nákladů, aby se všechny vyčerpali nebo naopak

nepřečerpali, nulování rozpočtu na konci roku - ve výsledku je

za správné čerpání projektu zodpovědný jeho řešitel.

 „Vypadnutí“ člena týmu v průběhu řešení, změny úvazků

spolupracovníků apod. – postupovat vždy v souladu se ZD.

 (Covid-19)

Dobrá zpráva: Vše má své řešení! (ZD nebo Helpdesk GAČR)
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Shrnutí pro žadatele
 Návrh napsat jasně a srozumitelně, aby z něj oponent bez

nutnosti si něco domýšlet pochopil cíl a náplň projektu.

 Před odevzdání návrhu vše několikrát zkontrolovat nejlépe

dát přečíst někomu jinému - zda to chápe stejně jak jste chtěli

říci.

 I sebemenší formální chyba může znamenat vyřazení

projektu ze soutěže ještě před jeho zasláním oponentům –

omezené možnosti odvolání, ztracený čas !!!

 Nespoléhat na automatickou kontrolu úplnosti žádosti v GRISu

– úplně vše nemusí podchytit.

 Nezoufat, když grant nevyjde. Málokdy vyjde na poprvé –

zejména pokud vám s jeho přípravou nepomáhal člověk s

předchozími projektovými zkušenostmi. Žádosti o projekty je

třeba se naučit psát – hodně pomohou kritické komentáře

oponentů – možno projekt vylepšit a podat znovu další rok.
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Děkuji za pozornost

sevecek@fme.vutbr.cz


