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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 01. 03. 2017 

 

Přítomni:  
prof. Volf, prof. Vítek, prof. Pudil, doc. Svoboda, prof. Doležal, prof. Bobková, prof. Víšek 
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, Mgr. Michlová, pí. Mrkvičková, Mgr. Tůmová 
Jako host: prof. Höschl, Bc. Šrom (zástupce ÚVT UK), dr. Kvačková 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 15. 02. 2017 
3) Termíny zasedání Oborových rad GA UK 

4) Personální záležitosti 

5) Potenciální duplicity 

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

finančních prostředků pro rok 2017  

7) Další průběh 14. kola 

8) Různé  
 

 

1) Zahájení 
Na zasedání byl jako host pozván předseda DR GA UK prof. Höschl a zástupce ÚVT UK Bc. Šrom. 

 

 

2) Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 15. 2. 2017 
Str. 1, k bodu 4 b2): Zpravodaj projektu (A-TFP) informoval, že oponent jeho projektu v posudku 
upozorňuje na plagiátorství části textu v oddíle „Současný stav poznání“. Prof. Bobková zkontaktovala 
zpravodaje, který své shrnutí upravil ve smyslu, že projekt není kvalitně připraven a obsahuje 
plagiované části, což ukazuje na zásadní selhání studenta. 
Str. 3, k bodu 7b): Do Zásad činnosti GAUK bude doplněna formulace, že student může v pozici 
hlavního řešitele současně řešit pouze jeden projekt – upřesnit tuto formulaci. 
Str. 3, k bodu 7c): Čestné prohlášení bude umístěno na začátek vyplňování přihlášky projektu 
řešitelem a bude přeformulováno. Vedoucí projektu potvrdí, že s tímto čestným prohlášením souhlasí. 
Řešeno též v bodě Různé.  

Stanovisko GR UK ke kontrole zápisu: GR UK schválila zápis ze dne 15. 2. 2017 v předloženém 

znění. Do Zásad činnosti GA UK bude doplněna formulace: „Student může v pozici hlavního řešitele 

souběžně řešit pouze jeden projekt.“ 
 

 

3) Termíny zasedání Oborových rad GA UK 
Termíny zasedání OR, na kterých bude projednáváno hodnocení závěrečných zpráv, jsou navrženy od 
10 hod. v Zelené posluchárně dne 7. 6. 2017 OR B, 8. 6. 2017 OR A, 9. 6. 2017 OR C. 

Závěr GR UK: GR UK vzala na vědomí termíny zasedání oborových rad GA UK. Pro sekci C – 

lékařské vědy byl změněn termín na 14. 6. 2017 (St). Zpravodajové sekce C budou o změně 
termínu informováni. 

 

 

4) Personální záležitosti 
Obměna Oborových rad, která se uskuteční ke konci tohoto kola soutěže GA UK. 

Závěr GR UK:  GR UK rozhodla, že ti, kterým končí prvé funkční období, budou osloveni, zda 

jsou ochotni pokračovat. Ti, kterým končí druhé funkční období, budou dotázáni, zda jsou 
ochotni pokračovat a popřípadě se stát vedoucími skupin. Zpravodajům, kterým končí třetí 

funkční období, bude zaslán děkovný dopis. 
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5) Potenciální duplicity 
      Dvojice projektů, u kterých dochází k překryvu řešitelského kolektivu a podobnosti obsahu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závěr GR UK: Navrhovatelé  Mgr. Baloghová a Mgr. Liďák – nedochází k tematickému 

překryvu, nicméně by bylo vhodné uvést, že je podán komplementární projekt. Navrhovatel 

Mgr. Plocek a řešitelka Podholová nepochybili, neboť v novém projektu je zmíněna tematická 

návaznost. Tři zbylé dvojice navrhovatelů Bc. Waloschková a Mgr. Matušková, Bc. Bělinová a 

Mgr. Vrabcová, pí. Křížová a pí. Ďurašová – tematická návaznost či podobnost není 

v projektech zmíněna. GR UK zašle těmto navrhovatelům a jejich vedoucím dopis.  

 
 

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

finančních prostředků pro rok 2017  
GR UK projednala návrhy Oborových rad ze dne 22., 23. a 24. 2. 2017 na přidělení finančních 
prostředků ve 14. 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 některé 
projekty z "šedé zóny" navržené Oborovými radami.  
Závěr GR UK: Rozhodnutí je uvedeno v přiložené tabulce. Při výběru projektů v  tzv. šedé zóně 

GR UK postupovala tak, aby skupiny (obory) měly podobnou úspěšnost. Celková částka 

uvolněná na projekty činí 170.204.000,- Kč. 
          

 

Návrh GR UK na finanční podporu 2017 v r. 2016 

Sekce A Nové projekty 112   16 844 tis. 132   19 531 tis. 

Žádosti o pokračování z roku 2016 103   15 224 tis. 125   17 888 tis. 

Žádosti o pokračování z roku 2015  64     9 823 tis.  66     9 327 tis. 

Celkem 279   41 891 tis. 323   46 746 tis. 

Sekce B Nové projekty 159   33 167 tis. 162   32 675 tis. 

Žádosti o pokračování z roku 2016 153   31 561 tis. 149   29 469 tis. 

Žádosti o pokračování z roku 2015 101   21 453 tis. 107   21 518 tis. 

Celkem 413   86 181 tis. 418   83 662 tis. 

Sekce C Nové projekty  73   17 689 tis.  60   14 099 tis. 

Žádosti o pokračování z roku 2016  56   13 839 tis.  62   14 795 tis. 

Žádosti o pokračování z roku 2015  45   10 604 tis.  43   10 248 tis. 

Celkem 174   42 132 tis. 165   39 142 tis. 

Celkem  866  170 204 tis.  906  169 550 tis.  

 

 

 

Kód projektu navrhovatel vedoucí 

406317 Mgr. Baloghová dr. Čermák  

824417 Mgr. Liďák dr. Čermák 

1044217 Mgr. Plocek prof. Palková  

958216 Mgr. Podholová prof. Palková  

864217  Bc. Waloschková Ing. Anděrová 

758217 Mgr. Matušková Ing. Anděrová 

942417 Bc. Bělinová doc. Hubálek Kalbáčová  

1308317 Mgr. Vrabcová doc. Hubálek Kalbáčová 

10217 Křížová prof. Mysliveček 

12317 Ďurašová prof. Mysliveček 
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Úspěšnost v 14. kole soutěže GA UK - r. 2017 r. 2016 

Sekce A 35,8 % 35,0 % 

Sekce B 34,6 % 34,9 % 

Sekce C 34,1 % 32,1 % 

Celková úspěšnost 34,8 % 34,4 % 

 

7) Další průběh 14. kola 
Po schválení návrhů GR vedením UK na KR 6. 3. 2017 a vyhlášení oficiálních výsledků grantové 
soutěže GA UK – 14. kolo dne 7. 3. 2017; 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 6. 4. 2017 budou na GA UK 
podány závěrečné zprávy projektů, které ukončily řešení k 31. 12. 2016; 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, termín příštího zasedání GR UK byl 
předběžně stanoven na 25. 4. 2017; 

 
 

8) Různé  
a) Čestné prohlášení: Vložit zmínku o podobných projektech. Instrukce: Zmiňovat 

v projektu podobné probíhající nebo podávané projekty. 
b) Návrh: U řešitele, který dosud nepublikoval zmírnit bodovou ztrátu (varianta A), nebo 

hodnocení publikační aktivity řešitele nechat na zpravodajích, oponenti nemají srovnání 
(varianta B). 

c) Návrh: Přidání filtrace podle vedoucího pro zpravodaje. 

Závěr GR UK: a) Nový text čestného prohlášení: „Prohlašuji, že přihlášku zpracuji samostatně  

a že cíle tohoto projektu nejsou shodné s jiným projektem financovaným nebo navrhovaným GA 
UK nebo jinou grantovou agenturou. Beru na vědomí, že pokud dochází k tematické podobnosti 

či návaznosti na končící, probíhající či jiný navrhovaný projekt, je třeba tuto skutečnost uvés t v 

Anotaci projektu a vysvětlit na závěr kapitoly Současný stav poznání.  Jsem si vědom/a, že bez 

svolení vedoucího projektu nesmí být text projektu poskytnut osobě mimo řešitelský kolektiv.“ . 

Nový text pro vedoucího projektu: „Beru na vědomí, že navrhovatel souhlasil s  čestným 

prohlášením v tomto znění: [citace čestného prohlášení]; b) dotaz na kvalitu řešitele se vyjme z 

oponentského formuláře; c) Filtrace podle vedoucího bude zrealizována v rámci úprav. 
 
 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 

Zapsala: Alena Tůmová, 2. 3. 2017 
Schválil: Petr Volf, 2. 3. 2017 

 


