Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů
GA ČR.

Návrhy se předkládají do následujících hodnoticích panelů:
P104 Stavební materiály, architektura a stavitelství

P201 Matematika - obor statistika
P202 Informatika
P205 Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika
P208 Chemická fyzika a fyzikální chemie
P209 Astronomie a astrofyzika, fyzika atmosféry, meteorologie, klimatologie a hydrologie,
fyzická geografie – obor astronomie

P301 Molekulární a strukturní biologie, genetika, genomika a bioinformatika
Molekulární biologie: molekulární mechanismy DNA replikace a reparace, molekulární mechanismy
transkripce a translace, funkce proteinů a rekombinantní proteiny, funkce lipidů & sacharidů,
molekulární interakce, systémová biologie
Strukturní biologie: struktura, interakce a dynamika proteinů, nukleových kyselin a ostatních typů
biomolekul
Genetika: geny a funkce DNA, genová rekombinace, funkce RNA a regulace genové exprese,
epigenetika
Genomika: strukturní, funkční a komparativní genomika, transkriptomika, sekvenování a genetické
mapování, studium genomů organismů
Bioinformatika: bioinformatika včetně strukturní bioinformatiky, biostatistika, výpočetní biologie,
modelování a simulace molekulárních procesů

P302 Mikrobiologie, parazitologie, imunologie a biotechnologie
Mikrobiologie: mikrobiologie, virologie, bakteriologie, priony, struktura a funkce buňky prokaryot a
buňky protist, evoluce prokaryot a evoluce protist, interakce hostitel-mikroorganismus,
epidemiologie infekcí
Parazitologie: parazitologické obory

Obecná a infekční imunologie: vrozená imunita a zánět, adaptivní imunita, poruchy imunitního
systému, vakcinace, evoluce imunitního systému
Biotechnologie: mikrobiální biotechnologie, bionanotechnologie, biosenzory, biomimetika, ostatní
biotechnologie, syntetická biologie

P303 Buněčná, vývojová a evoluční biologie
Buněčná biologie: struktura a funkce buňky, buněčná signalizace, buněčný cyklus a buněčná smrt,
diferenciace a stárnutí buňky
Vývojová biologie: reprodukční biologie, ontogeneze organismů, embryologie, kmenové buňky
Evoluční biologie: evoluce buňky, evoluce ontogeneze (evoluce organismů, evoluce genomů,
molekulární mechanismy evoluce)

P304 Nádorová biologie, experimentální onkologie, morfologické obory a patologie
Nádorová biologie včetně nádorové imunologie: nádorová transformace, nádorová buňka, nádory
a nádorová onemocnění, nádorová imunologie, in vivo modely
Experimentální onkologie: experimentální onkologie, chemoterapie, imunoterapie, nové
diagnostické a terapeutické přístupy, radiační biologie, experimentální radioterapie, translační
výzkum v onkologii
Genetika a epigenetika nádorů: predispoziční stavy, somatické mutace, nádorové kmenové buňky,
epigenetické regulátory a jejich poruchy
Modely nádorů: modely nádorového bujení, PDX modely, modely nádorů na nižších organizmech
Morfologické obory: anatomie, histologie, morfologie
Patologie: patologická anatomie, histopatologie, molekulární patologie

P305 Lékařské fyziologické obory a neurovědy, diagnostika a terapie, translační výzkum
Patofyziologické mechanizmy chorob: metabolismus, endokrinologie a diabetes, revmatologie,
nefrologie, kardiovaskulární poruchy, stárnutí a další lékařské obory výše nezahrnuté
Neurovědy: neurofyziologie, senzorické systémy, vývojová neurobiologie, kognitivní a behaviorální
neurovědy, neurologické poruchy
Translační výzkum: základní translační výzkum, experimentální medicína, genová a buněčná
terapie, regenerační medicína, radiační terapie

P306 Farmakologie, toxikologie, lékařská biochemie, lékařská biofyzika

Farmakologie: farmakologie, mechanismy účinku, farmakokinetika, interakce léčiv, metabolismus
xenobiotik, nová farmaka, modely in vivo a in vitro
Toxikologie: molekulární toxikologie, mechanismy toxicity, toxikokinetika, orgánová toxikologie,
aplikovaná toxikologie, toxikologie přírodních a syntetických látek
Lékařská biochemie: lékařská biochemie, souvislost biochemických dějů a pathobiochemie,
metabolismus endogenních látek v organismech, biochemické aspekty vztahu mezi strukturou a
funkcí
Lékařská biofyzika: lékařská biofyzika, biomechanika, transportní a lokomoční mechanismy,
interakce živých systémů s fyzikálními faktory, radiobiologie, ostatní problematiky biofyziky
organismů

P402 Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie (mimo finanční
ekonometrie), kvantitativní metody v ekonomii (mimo operační výzkum) – obor ekonomická
teorie

P501 Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství
P504 Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů
P506 Botanika a zoologie

Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické
osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu
dosáhli přesvědčivých výsledků. Předložené nominace musí obsahovat seznam všech pracovišť
kandidáta a prohlášení zaměstnavatele, že s nominací souhlasí a je připraven kandidáta v případě
jeho jmenování uvolňovat na zasedání panelů, případně dalších poradních orgánů předsednictva
GA ČR, která mohou vyplynout z titulu členství v panelu. Z důvodu vyloučení střetu zájmů při
hodnocení projektů, je GA ČR nucen upřednostňovat kandidáty s menším počtem afiliací. Délka
členství v hodnoticím panelu se stanovuje zpravidla na 2 roky a každý zvolený člen panelu může
tuto činnost vykonávat nejvýše po dvě funkční období. Grantová agentura přivítá vyšší zastoupení
žen, podobně jako cizojazyčných pracovníků působících na našich institucích, v podaných
nominacích na členy hodnoticích panelů.

Jedním z důležitých požadavků na člena hodnoticího panelu je ochota a schopnost umět s určitým
nadhledem posoudit v rámci panelu širší úsek oboru, tedy nejen specializaci vlastní
vědecko‐výzkumné činnosti. Dále je třeba zdůraznit, že člen hodnoticího panelu je nominován jako
vědecká osobnost, nikoli jako zástupce instituce, v níž působí. Očekává se tudíž schopnost
posuzování výhradně podle odborných hledisek. Povinností člena hodnoticího panelu je vyjádřit se
ke značnému počtu projektů, seznámit se se všemi předloženými projekty a dále zúčastnit se všech

zasedání hodnoticího panelu. Členství v panelu je tedy náročné na časové i pracovní zatížení.
Členům panelů náleží za jejich práci finanční odměna.

GA ČR využívá webovou aplikaci pro zpracování grantových přihlášek, dílčích i závěrečných zpráv
pro řešitele a dále i pro hodnocení projektů členy panelů. Proto je nezbytné, aby kandidáti na
členství v hodnoticích panelech byli schopni a ochotni tento elektronický systém používat.

Návrhy do hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období začínající 1. dubna 2020 je třeba
zaslat Kanceláři GA ČR v písemné formě nebo elektronicky na formuláři GA ČR podepsaném
osobou oprávněnou jednat jménem zaměstnavatele (lze i prostřednictvím Informačního systému
datových schránek – ISDS: a8uadk4) na e-mailovou adresu podatelna@gacr.cz nejpozději do
30. listopadu 2019.

Návrhový list je k dispozici na webových stránkách GA ČR nebo ke stažení na https://gacr.cz/filedownload/43831.

Neúplně vyplněné návrhy nebo návrhy, které nebudou podány na stanoveném formuláři, GA ČR
nebude akceptovat.

Není třeba zdůrazňovat, že úroveň členů panelů má zásadní význam pro kvalitu hodnoticího
procesu.

