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Zápis ze zasedání Grantové rady UK dne 14. března 2011 

 
Přítomni: 

prof. Volf, prof. Tesař, prof. Herget, doc. Suda, prof. Malý, prof. Tomášek, RNDr. Yaghob 

Za odbor pro vědu a výzkum: Mgr. Hubičková, Kramulová, Mgr. Tůmová  

Jako hosté delegovaný člen DR prof. Höschl a p. Šrom z UVT UK  

 

Program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 28. 02. 2010 

3. Informace o ukončení pokračujících grantových projektů 

4. 8. kolo soutěže GA UK: posouzení a projednání návrhů OR GA UK na přidělení finančních 

prostředků pro rok 2011 – závěry z 2. zasedání OR GA UK 

5. Další průběh 8. kola a stanovení termínu příštího zasedání GR UK 
 

K bodu 1: 

Zasedání GR zahájil a řídil její předseda prof. Volf, který úvodem přivítal přítomného člena DR.    

 

K bodu 2:  

Kontrola zápisu 

 Str. 2, k bodu 3: - bylo změněno hodnocení projektů 122208 a 121407 z NS na SP – v aplikaci jiţ byly 

provedeny úpravy, vedoucí projektů budou informováni dopisem. 

 Str. 2, k bodu 5: - k připomínce prof. Peška z FSV UK (kvóty pro magisterské projekty). GR UK odmítla 

kvóty zavést, prof. Peškovi byl odeslán dopis v tomto duchu. 

 Str. 2, k bodu 6: - k podání projektů GA UK jako studijní povinnosti. GR UK se vyjádřila, ţe podávání 

projektů GA UK nesmí být studijní povinností a nemá být hodnoceno kredity či zápočty. Prof. Volf 

projedná záleţitost spolu s prorektorem pro doktorské studium a akademické kvalifikace (prof. Jakubec) a 

prorektorem pro studijní záleţitosti (Doc. Prudký). 

 Str. 3, k bodu 7:  

- GR UK doporučila zváţit odvolání doc. Periče z funkce zpravodaje a zejména z funkce vedoucího 

skupiny PP z důvodu nedostatečného plnění povinností. Prof. Volf a prof. Tomášek poţádali doc. 

Periče o vysvětlení. Doc. Perič se vyjádřil v tom smyslu, ţe by rád pokračoval v práci zpravodaje, 

ale vzdá se funkce vedoucího skupiny PP. 

- RNDr. Yaghob připojil stíţnost na práci doc. Tučka, který opakovaně neplní řádně a včas 

povinnosti zpravodaje. 

Závěr GR UK: Bude nutné najít nového vedoucího skupiny PP (prof. Volf spolu s předsedou a 

místopředsedou sekce A) a náhradu za doc. Tučka. 
- Prof. Volf informoval dopisem doc. Süsse o rozhodnutí GR UK ve věci zařazování projektů do 

sekce A nebo C a poţádal jej o zaslání pomocných kritérií.  

Do Redmine ISUK byly zadány poţadavky na úpravu aplikace vzešlé z diskuze členů GR UK. Tyto 

poţadavky budou předány spolu s dalšími v březnovém balíčku ke schválení vedení univerzity 

Závěr GR UK: Zápis ze zasedání GR UK dne 28. 02. 2010 byl v předloženém znění schválen.  
 

K bodu  3:   

Informace o ukončení projektu  

Projekt č. 26910, A – INF, řešitel Martin Petříček, MFF. Projekt byl ukončen na písemnou ţádost řešitele (účast 

na zahr. stáţi nedovolí řešiteli práci na projektu). Vedoucí projektu je informován a souhlasí. 

Závěr GR UK: GR UK bere informaci na vědomí. 

 

K bodu 4: 

Posouzení a projednání návrhů OR GA UK na přidělení finančních prostředků pro rok 2011 – závěry ze 

2. zasedání OR GA UK 

Oborové rady GA UK jednaly ve dnech 8. – 10. 3. 2011. Grantová rada UK projednala návrhy OR GA UK na 

přidělení finančních prostředků pro rok 2011 na svém zasedání dne 14. 3. 2011. 

 

→ dva pokračující projekty označené zpravodaji jako „U“ – ukončený bez financí: 

 156810, A-INF, 2010 

 73809, C-LEK, 2009 

Závěr GR UK: GR UK potvrdila ukončení projektů bez financí („U“) 
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→ projednání návrhů OR GA UK na přidělení finančních prostředků pro rok 2011 

Závěr GR UK: Grantová rada UK navrhuje k finanční podpoře následující projekty: 
 

1. OR A 

K podpoře je navrţeno: 

Nové projekty:     106 za  18. 498.000,- Kč 

Coţ představuje 22,3% úspěšnost 

Ţádosti o pokračování  z roku 2009:   43    7.564.000,- Kč 

Ţádosti o pokračování  z roku 2010:   66  13.415.000,- Kč  

Celkem činí návrh sekce A   215  39.477.000,- Kč 

2. OR B 

K podpoře je navrţeno: 

Nové projekty:         132 za  26.703.000,- Kč  

Coţ představuje 27,2% úspěšnost 

Ţádosti o pokračování  z roku 2009:      57  11.646.000,- Kč 

Ţádosti o pokračování  z roku 2010:    126  24.692.000,- Kč  

Celkem činí návrh sekce B  315  63.041.000,- Kč 

3. OR C 

K podpoře je navrţeno: 

Nové projekty:         62 za  15.584.000,- Kč 

Coţ představuje 21,5% úspěšnost 

Ţádosti o pokračování  z roku 2009:     31   8.511.000,- Kč 

Ţádosti o pokračování  z roku 2010:     48  13.599.000,- Kč  

Celkem činí návrh sekce C   141  37.694.000,- Kč 

 

Celkem bylo podáno 1249 nových projektů a 373 ţádostí o pokračování. 

Celkem za všechny sekce je navrţeno k podpoře: 

300 nových projektů za částku 60.785.000,- Kč 

240 ţádostí o pokračování z roku 2010 za celkovou částku 51.706.000,- Kč 

131 ţádostí o pokračování z roku 2009 za celkovou částku 27.721.000,- Kč.  

Celkově navrhuje GR UK podpořit 671 projektů za částku 140. 212.000,- Kč.  

Celková úspěšnost v 8. kole soutěže GA UK činí 24 %. 

 

K bodu 5: 

GR UK byla informována o dalším průběhu 8. kola soutěže: 

 schválení návrhů GR vedením UK na KR 21. 3. 2011 a vyhlášení oficielních výsledků grantové soutěţe GA 

UK – 8. kolo; vystavení výsledků na www stránkách GA UK k informaci řešitelům; informování EO RUK, 

aby bylo moţno zahájit financování vybraných nových i pokračujících projektů 

 zpracování smluv k nově přijatým projektům a dodatkům k pokračujícím projektům a po podpisu 

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

 k termínu 8. 4. 2011 budou na GA UK podány závěrečné zprávy (ZZ) projektů, které ukončily řešení k 31. 

12. 2010; zpravodajům budou zpřístupněny po kontrole kanceláří GA UK v druhé polovině dubna. Některé 

projekty nemají zpravodaje; hodnocení ZZ bude projednáno na schůzích OR 1. – 3. 6. 2011. 

 zveřejnění výsledných hodnocení závěrečných zpráv na www stránkách GA UK 

 vytvoření balíčku poţadavků na úpravu aplikace GA UK pro schválení úprav k provedení vedením UK  

Stanovisko GR UK: GR UK bere informaci na vědomí. 

 

Stanovení termínu příštího zasedání GR UK: GR UK se shodla na termínu 10. 06. 2011 

Závěr GR UK: GR UK bere informaci na vědomí. 

 

 

Prezenční listina přiloţena. 

Zapsala: Kateřina Hubičková 15. 03. 2011 

Schválil: Petr Volf  23. 3. 2011 

 


