
 1 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 03. 03. 2016 

 
Přítomni:  

prof. Volf, prof. Rudolf, doc. Svoboda, prof. Doležal, prof. Bobková 

Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, Mgr. Michlová, Mgr. Tůmová 

Jako host: prof. Höschl, Bc. Šrom zástupce ÚVT UK 

Omluveni: dr. Kvačková, pí. Mrkvičková, prof. Víšek, prof. Vítek. 

 

 
Program: 

1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 19. 02. 2016 

3. Termíny zasedání Oborových rad GA UK 

4. Personální záležitosti 

5. Projekty, u kterých byla zjištěna duplicita textu 

6. 13. kolo soutěže GA UK - posouzení a projednání návrhů OR GA UK na přidělení 

finančních prostředků pro rok 2016 – závěry z 2. zasedání OR GA UK 

7. Další průběh 13. kola 

8. Různé 

9. Stanovení termínu příštího zasedání GR UK 

 

1) Zahájení 

Prof. Volf přivítal přítomné a zahájil zasedání. 

 

2) Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 19. 2. 2016 

Str. 1, k bodu 2: SVV 2016 - Lékařská fakulta v Plzni byla informována o nově upravených finančních 

prostředcích. 

Stanovisko GR UK ke kontrole zápisu: GR UK schválila zápis ze dne 19. 2. 2016 v předloženém 

znění. 

 

3) Termíny zasedání Oborových rad GA UK 

Termíny zasedání OR, na kterých bude projednáváno hodnocení závěrečných zpráv, jsou stanoveny od 

10 hod. v Zelené posluchárně dne 1. 6. 2016 OR A, 2. 6. 2016 OR C, 3. 6. 2016 OR B. 

Závěr GR UK: GR UK vzala na vědomí termíny zasedání oborových rad GA UK. 

 

4) Personální záležitosti 

a) B-BIO: Doc. Velemínská z PřF UK oznámila ukončení své funkce zpravodaje ke konci tohoto 

grantové kola.  

b) Na oborových radách byli zpravodajové informováni o větší obměně oborových rad, která se 

uskuteční ke konci tohoto kola soutěže GA UK. 

c) C-LEK: Doplnit o zpravodaje na neurovědy a na molekulární biologii. 

Závěr GR UK: a) GR UK vzala informaci na vědomí; b) a c) V některých skupinách končí 

funkční období významné části zpravodajů v roce 2017, což by mohlo narušit kvalitu a 

kontinuitu hodnotícího procesu. V následujících skupinách bude proto vhodné dohodnout, aby 

jeden až dva zpravodajové ukončili své působení již v roce 2016: v sekci A skupiny Teologie, 

filozofie, práva a Historie, národopisu, v  sekci B skupiny Fyzika,  Geovědy a Chemie, v  sekci C 

skupiny C1, C3 a C4. Předseda GR UK naformuluje text dopisu, který budou předsedové sekcí 

modifikovat. Je nutné vyřešit obměnu oborové rady během dubna. 

 

Dozorčí rada: Vědecká rada UK dne 25. 2. 2016 potvrdila jmenování předsedy DR GA UK prof. 

RNDr. Pavla Höschla, DrSc. k 1. 3. 2016. 

Závěr GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí. 
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5) Projekty, u kterých byla zjištěna duplicita textu 

a) Projekt č. 1154316 navrhovatele MUDr. Zitrického, sekce C a č. 1170216 navrhovatele 

Mgr. Kápla, sekce C. Navrhovatelé neuvedli existenci příbuzných projektů, včetně druhého 

projektu navrženého do soutěže GA UK. Předseda sekce C se vyjádřil, že oba projekty 

tematicky i metodicky vycházejí z GA ČR. Při porovnání postupů i přístupů se mu jeví projekt 

dr. Zitrického jako více překryvný než dr. Kápla, který řešenou problematiku vztahuje 

k psychotickému modelu. Oba projekty jsou nedoporučeny za oborovou radu.  

b) Projekty pro sekci B a C  

Projekt č. 1076116 navrhovatele Bc. Komárkové, B-BIO a č. 813616 navrhovatele p. 

Šilhána, sekce C. Oba projekty řeší podobnou problematiku a jejich navrhovatelé neuvedli 

existenci druhého projektu navrženého do soutěže GA UK. GR UK ze dne 12. 2. 2016 

navrhuje, aby ani jeden z projektů nebyl financován. Projekt navrhovatele p. Šilhána není 

doporučen za oborovou radu. 

Závěr GR UK: a) GR se ztotožnila se stanoviskem OR GA UK: Navrhovatelé porušili čestné 

prohlášení tím, že neuvedli existenci příbuzných projektů, včetně druhého projektu navrženého 

do soutěže GA UK. 

b) Stanovisko GR UK: Navrhovatelé porušili čestné prohlášení tím, že neuvedli existenci 

druhého projektu navrženého do soutěže GA UK. 

 

6) 13. kolo soutěže GA UK - posouzení a projednání návrhů OR GA UK na přidělení 

finančních prostředků pro rok 2016 – závěry z 2. zasedání OR GA UK 

GR UK projednala návrhy Oborových rad ze dne 24., 25. a 26. 2. 2016 na přidělení finančních 

prostředků v 13. kole soutěže GA UK a projednala projekty, u kterých byla zjištěna duplicita textu. 

GR UK respektovala doporučení oborových rad ohledně financování projektu a navíc vybrala 9 

projektů ze "šedé zóny" navržené oborovými radami. Rozhodnutí je uvedeno v přiložené tabulce. Při 

výběru projektů v tzv. šedé zóně GR zohlednila kritérium, zda byl do skupiny (oboru) podán projekt 

s nízkým bodovým ohodnocením. 

Celková částka uvolněná na projekty činí 169.550.000,- Kč. 

 

Návrh GR UK na finanční podporu 2016 v r. 2015 

Sekce A Nové projekty 132   19 531 tis. 150   22 316 tis. 

Žádosti o pokračování z roku 2015 125   17 888 tis. 128   17 338 tis. 

Žádosti o pokračování z roku 2014  66     9 327 tis. 054   08 778 tis. 

Celkem 323   46 746 tis. 332   48 432 tis. 

Sekce B Nové projekty 162   32 675 tis. 152   28 972 tis. 

Žádosti o pokračování z roku 2015 149   29 469 tis. 156   30 377 tis. 

Žádosti o pokračování z roku 2014 107   21 518 tis. 108   23 469 tis. 

Celkem 418   83 662 tis. 416   82 818 tis. 

Sekce C Nové projekty  60   14 099 tis.  66   15 843 tis. 

Žádosti o pokračování z roku 2015  62   14 795 tis.  61   14 684 tis. 

Žádosti o pokračování z roku 2014  43   10 248 tis.  36     9 699 tis. 

Celkem 165   39 142 tis. 163   40 226 tis.  

Celkem  906  169 550 tis.  911 171 476 tis. 

 

Úspěšnost v 13. kole soutěže GA UK - r. 2016 r. 2015 

Sekce A 35,0 % 32,9 % 

Sekce B 34,9 % 35,2 % 

Sekce C 32,1 % 30,4 % 

Celková úspěšnost 34,4 % 33,2 % 
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7) Další průběh 13. kola 

Po schválení návrhů GR vedením UK na KR 7. 3. 2016 a vyhlášení oficiálních výsledků grantové 

soutěže GA UK – 13. kolo dne 8. 3. 2016; vystavení výsledků na www stránkách GA UK k informaci 

řešitelům; informování EO RUK, aby bylo možno zahájit financování vybraných nových i 

pokračujících projektů; zpracování smluv k nově přijatým projektům a k pokračujícím projektům a po 

podpisu představitele UK jejich rozeslání k podpisu děkanům fakult a jednotlivým hlavním řešitelům 

(duben); zaslání e-mailu oponentům grantových projektů s odkazem do webové aplikace GA UK, kde 

se mohou seznámit s posudky ostatních posuzovatelů (březen); k termínu 7. 4. 2016 budou na GA UK 

podány závěrečné zprávy projektů, které ukončily řešení k 31. 12. 2015; zpravodajům budou projekty 

zpřístupněny po kontrole kanceláří GA UK v druhé polovině dubna; zveřejnění výsledných hodnocení 

závěrečných zpráv na www stránkách GA UK (červen); vytvoření balíčku požadavků na úpravu 

aplikace GA UK (průběžně) + případné návrhy na úpravu aplikace. 

Závěr GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí. 

 

8) Různé 

a) Návrh OR C: Úprava přihlášky grantového projektu tak, aby navrhovatel vypsal grantové 

projekty GA UK, které řeší a řešil. 

b) Návrh OR B: Vložit do textu projektu -  Řešitel nesmí bez svolení vedoucího poskytnout 

text projektu 3. osobě.  

c) Návrh OR B: Spočítat PhD studenty podle studijních oborů, které odpovídají skupinám GA 

UK v sekci B.  

Závěr GR UK: a) Tato funkcionalita již v GA UK existuje, jedná se propojení se všemi projekty 

hlavního řešitele v detailu projektu; b) GR UK souhlasí s vložením tohoto textu do čestného 

prohlášení: „Jsem si vědom/a, že bez svolení vedoucího projektu nesmím poskytnout text 

projektu 3. osobě.“; c) P. Šrom vypracuje na příští zasedání GR UK. 

9) Stanovení termínu příštího zasedání GR UK (závěrečné zprávy, úpravy aplikace): 

Termín příštího zasedání GR UK, na kterém se budou projednávat závěrečné zprávy projektů, aplikace 

GA UK a příprava na nové kolo soutěže GA UK byl stanoven na 20. 5. 2016 (Pá) od 10 hod. a po 

oborových radách na 10. 6. 2016 (Pá) od 10 hod. 

 

 

 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 

Zapsala: Alena Tůmová, 7. 3. 2016 

Schválil: Petr Volf, 9. 3. 2016 

 

 


