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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 12. 03. 2015 
 
Přítomni:   
prof. Volf, prof. Rudolf, prof. Vítek, doc. Svoboda, prof. Doležal, prof. Bobková, prof. Víšek 
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, pí. Kramulová, Mgr. Tůmová 
Jako host: prof. Höschl 
Omluveni: dr. Kvačková  
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 26. 02. 2015 
3. Termíny zasedání Oborových rad GA UK 
4. Personální záležitosti 
5. Předčasně ukončený projekt 
6. Projekty, u kterých byla zjištěna duplicita textu 
7. 12. kolo soutěže GA UK - posouzení a projednání návrhů OR GA UK na přidělení 

finančních prostředků pro rok 2015 – závěry z 2. zasedání OR GA UK 
8. Další průběh 12. kola 
9. Různé 
10. Stanovení termínu příštího zasedání GR UK 
 
1) Zahájení 
Prof. Volf přivítal přítomné a zahájil zasedání. 
 
2) Kontrola zápisu 
Str. 2, k bodu 5c: Projekt č. 598214, A-EK, FSV UK, řeš. Andrlíková zaslala z důvodu přerušení 
doktorského studia žádost o změnu hlavního řešitele na dr. Borila Šopova, který nebyl členem řeš. 
kolektivu. Žádost byla GR UK zamítnuta, řešitelka založila závěrečnou zprávu. 
Stanovisko GR UK ke kontrole zápisu: GR UK schválila zápis ze dne 26. 02. 2015 v předloženém 
znění. 
 
3) Termíny zasedání Oborových rad GA UK 
Termíny zasedání OR, na kterých bude projednáváno hodnocení závěrečných zpráv, byly stanoveny 
od 10 hod. dne 27. 5. 2015 OR C – Zelená posluchárna, 28. 5. 2015 OR A – Modrá posluchárna, 29. 5. 
2015 OR B – Zelená posluchárna. 
Závěr GR UK: GR UK se dohodla na následující změně termínů: 28. 5. 2015 OR A – Modrá 
posluchárna, 4. 6. 2015 OR C – Zelená posluchárna, 5. 6. 2015 OR B – Zelená posluchárna. 
 
4) Personální záležitosti 
a) A-PP: doc. Suchý zaslal e-mailem svoji rezignaci na funkci zpravodaje k 1. 3. 2015. Bude 

oslovena FTVS UK o zaslání dvou návrhů na kandidáta. 
b) A-INF:  dr. Gregor (MFF) – teoretická informatika, doc. Smutek (1. LF) – bioinformatika – 

oddělení výpočetní techniky, dr. Yaghob (MFF) – softwarové systémy. Zašlou své rezignace na 
funkci zpravodaje ke konci tohoto grantové kola. Bude osloven MFF UK a 1. LF UK 
(bioinformatika) o zaslání kandidátů na nové zpravodaje. Na MFF se předběžně jednalo o 
odbornících, kteří by současné členy OR nahradili. Vedoucí skupiny doc. Lopatková by přivítala 
posílení týmu o jednoho zpravodaje z 1. LF UK a o další zpravodaje z MFF UK, navrhuje 4 
kandidáty: dr. Šámal (MFF) - teoretická informatika, dr. Pilát (MFF) - teoretická informatika, dr. 
Hoksza (MFF) - softwarové systémy, dr. Ježek (MFF) - softwarové systémy. 

Závěr GR UK: a) GR UK souhlasí se zasláním 1-2 návrhů na kandidáta z FTVS UK; b) GR UK 
souhlasí s oslovením 1. LF UK o zasláním návrhu na kandidáta a s návrhy 4 kandidátů na 
oslovení MFF UK: b) : dr. Šámal (MFF) - teoretická informatika, dr. Pilát (MFF) - teoretická 
informatika, dr. Hoksza (MFF) - softwarové systémy, dr. Ježek (MFF) - softwarové systémy. 
Jmenované však musí nejprve doporučit děkan MFF UK. 
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5) Předčasně ukončený projekt 
Projekt č. 1364214, B-GEO, PřF UK, řeš. Musil, ved. prof. RNDr. Luděk Sýkora Ph.D. Řešitel zaslal 
žádost o předčasné ukončení projektu z rodinných důvodů. Průběžná zpráva byla zrušena a řešitel 
založil závěrečnou zprávu.  
Závěr GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí. 
 
6) Projekty, u kterých byla zjištěna duplicita textu 
Sekce A 
a) Obsahově se nekryjí: 
Projekt č. 558713 s projektem č. 554213 
Projekt č. 772413 s projektem č. 1834314 
Projekt č. 772413 s projektem č. 280315 
Projekt č. 474214 s projektem č. 187315 
 
b) Obsahově podobné, zjištěn časový překryv. Nové projekty nebyly doporučeny: 
Projekt č. 242213 s projektem č. 122315 
Stejný řešitel (Mgr. Jakub Pivarč), stejný vedoucí (PhDr. Jana Stará Ph.D.).  
Projekt č. 1608214 s projektem č. 188315 (FTVS) 
Stejný řešitel (Mgr. Jiří Němec), stejný vedoucí (doc. PhDr. Petr Jansa CSc.) Evidentně pokračující 
téma, jen posun v typu školy. Metodologicky tudíž nijak inovativní, rozvíjí již použité postupy. 
Probíhající projekt pokračuje v řešení, nový projekt byl nedoporučen. 
 
c) Projekty k projednání: 
Projekt č. 395715 s projektem č. 395615  (PedF) 
Rozdílní žadatelé, stejná vedoucí. Částečný překryv cílů. Oba projekty mají z hlediska didaktického 
podobný cíl. Projekt č. 395715 nedoporučen, projekt č. 395615 doporučen. 
Závěr GR UK: GR UK souhlasí s financováním projektu č. 395615, avšak pověřuje předsedu 
GR UK, aby upozornil řešitele na částečný překryv. 
 
d) Duplicitní projekty: 
Projekt č. 392915 s projektem č. 392815 (MFF)  
Shodný tým, jen prohození hlavní řešitelé (JUDr. Antonín Steinhauser, Mgr. Vojtěch Horký), stejný 
vedoucí: doc. Ing. Petr Tůma Dr. Projekty se v podstatě kryjí.  
Závěr GR UK: GR UK považuje toto jednání za prohřešek proti etice vědecké práce. Pověřuje 
předsedu GR UK, aby na toto upozornil řešitele obou projektů. GR UK stanovila, že v zadávací 
instrukci bude specifikováno, co je považováno za duplicitu. V p řípadě podávání podobných 
nebo navazujících projektů je nutné zmínit tuto skutečnost v přihlášce a specifikovat v čem se 
projekty liší.  
 
Sekce B a C 
a) Obsahově se nekryjí: 
Projekt č. 339015 s projektem č. 134715 – projekty se obsahově liší, projekt č.134715 řeš. Bajera je 
lépe zpracován. 
 
b) Obsahově podobné, zjištěn časový překryv. Nové projekty nebyly doporučeny: 
Projekt č. 842313 s projektem č. 238214 – projekt bude krácen. 
Projekt č. 920413 s projektem č. 88515 – nový projekt je nedoporučen. 
Projekt č. 1264214 s projektem č. 395515 – podobná problematika a stejný řešitel, nový je 
nedoporučen, probíhající nechat beze změn. 
Projekt č. 1264214 s projektem č. 269315 – stejná problematika, jiný řeš. kolektiv. a jiná instituce, 
projekt je nedoporučený. Probíhající projekt bude beze změn. 
Projekt č. 1318514 s projektem č. 254315 – stejná problematika, permutace řeš. kolektivu. Nový je 
nedoporučen. 
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c) Projekty k projednání: 
Projekt č. 202115 s projektem č. 367615 – OR B doporučuje financovat projekt za sekci B, neboť je 
kvalitnější z uvedené dvojice a navíc se jedná o studium jiného onemocnění. 
Projekt č. 68215 s projektem č. 104815 – nedoporučené zpravodaji. OR C doporučuje vyřadit oba 
projekty. 
Projekt č. 187415 s projektem č. 187615 – podobná problematika, stejný vedoucí. Projekty jsou 
nedoporučeny. 
Projekt č. 200715 s projektem č. 206415 – stejná problematika řešena z různých pohledů. Projekty 
jsou nedoporučeny. 
Závěr GR UK: GR UK souhlasí s návrhem OR B financovat kvalitnější z dvojice projektů (č. 
367615). Řešitelům všech projektů je třeba napsat dopis o textové či obsahové podobnosti 
s jiným navrhovaným projektem.  
 
d) Duplicitní projekty: 
Projekt č. 201615 s projektem č. 215015 - stejný vedoucí Procházka, řešitelé Peksa a Šubr. Tyto 
projekty se shodují více než na 70% - např. ze 4 cílů jsou 3 identické, objevují se stejné věty, stejné 
obraty, není specifikována rozdílná pracovní náplň apod. Oba projekty jsou nedoporučené z důvodu 
autoplagiatury. 
Závěr GR UK: GR UK považuje toto jednání za prohřešek proti etice vědecké práce. Pověřuje 
předsedu GR UK, aby na toto upozornil řešitele obou projektů. 
 
 
7) 12. kolo soutěže GA UK - posouzení a projednání návrhů OR GA UK na přidělení 

finančních prostředků pro rok 2015 – závěry z 2. zasedání OR GA UK 
 
Projednání návrhů OR GA UK na přidělení finančních prostředků pro rok 2015 
GR UK projednala návrhy Oborových rad ze dne 5., 6. a 9. 3. 2015 na přidělení finančních prostředků v 12. 
kole soutěže GA UK. GR UK projednala projekty, u kterých byla zjištěna duplicita textu. GR UK 
respektovala doporučení oborových rad a její rozhodnutí je uvedeno v přiložené tabulce. Celková částka 
uvolněná na projekty činí 171 356 tis. Kč.  
 

Návrh GR UK na finanční podporu 2015 v r. 2014 
Sekce A Nové projekty 149   22 196 tis. 157   21 681 tis. 

Žádosti o pokračování z roku 2014 128   17 338 tis. 103   15 426 tis. 
Žádosti o pokračování z roku 2013 054   08 778 tis. 050   07 500 tis. 
Celkem 331   48 312 tis. 310   44 607 tis. 

Sekce B Nové projekty 152   28 972 tis. 168   31 451 tis. 
Žádosti o pokračování z roku 2014 156   30 377 tis. 154   32 188 tis. 
Žádosti o pokračování z roku 2013 108   23 469 tis. 091   18 844 tis. 
Celkem 416   82 818 tis. 413   82 483 tis. 

Sekce C Nové projekty  66   15 843 tis.  63   15 168 tis. 
Žádosti o pokračování z roku 2014  61   14 684 tis.  48   13 045 tis. 
Žádosti o pokračování z roku 2013  36     9 699 tis.  46   12 142 tis. 
Celkem 163   40 226 tis.  157   40 355 tis.  

Celkem  910 171 356 tis. 880 167 445 tis. 
 
Úspěšnost v 12. kole soutěže GA UK – r. 2015 r. 2014 
Sekce A 32,6 % 34,2 % 
Sekce B 35,2 % 37,4 % 
Sekce C 30,4 % 30,6 % 
Celková úspěšnost 33,2 % 34,8 % 
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8) Další průběh 12. kola 
Po schválení návrhů GR vedením UK na (KR 23. 3. 2015) vyhlášení oficiálních výsledků grantové 
soutěže GA UK – 12. kolo; 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); 
k termínu 7. 4. 2015 budou na GA UK podány závěrečné zprávy projektů, které ukončily řešení k 31. 
12. 2014; zpravodajům budou projekty zpřístupněny po kontrole kanceláří GA UK v druhé polovině 
dubna; zveřejnění výsledných hodnocení závěrečných zpráv na www stránkách GA UK bude 
v průběhu června; vytvoření balíčku požadavků na úpravu aplikace GA UK (průběžně) + případné 
návrhy na úpravu aplikace 
Závěr GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí. 
 
 
9) Různé 
a) Budou zaslány e-maily s odkazem do webové aplikace GA UK, kde se může oponent seznámit 

s posudky ostatních posuzovatelů. 
b) Změna Zásad čl. 5, bod 6 d) a změna Smlouvy s řešiteli čl. 6 bod 2.   
c) OR C -  bude vytvořena analýza - pro příští kolo soutěže vytvořit seznam pro referentky GA UK, 

ve kterém bude možné na zasedání měnit hodnocení projektů.  
d) OR A – upozorňuje, že projekty označené programem za duplicity je třeba vždy zkontrolovat 

„ručně“. OR A požaduje: 1/ aby do instrukcí k soutěži bylo explicitně uvedeno, že navrhovatelé 
nemohou kopírovat obecné části návrhu projektu jako např. anotaci; 2/ aby byl navrhovatelům, u 
nichž byly zjištěny duplicity, odeslán dopis s upozorněním, že si GA UK pozorně všímá 
kopírování formulací v návrhu projektů; 3/  pro další kolo soutěže rozdělovat projekty mezi 
zpravodaje tak, aby měl každý jeden zpravodaj projekty se stejným vedoucím.  

e) duplicitní projekty je třeba znát dříve, aby se s nimi mohli včas seznámit zpravodajové při 
hodnocení. 

f) návrh: ve shrnutí zpravodaje zrušit bod „nejslabší stránka projektu“ 
Závěr GR UK: a) GR UK souhlasí se zasláním e-mailu oponentům; b) GR UK souhlasí 
s úpravami; c) GR UK souhlasí s realizací; d) 1/ GR UK souhlasí s uvedením informací do 
instrukcí k soutěži; 2/ navrhovatelům projektů s duplicitním textem bude odeslán dopis; 3/ GR 
UK souhlasí s návrhem; e) duplicitní projekty budou pro příští kolo soutěže známy dříve; f) GR 
UK souhlasí se zrušením bodu „nejslabší stránka projektu“. 
 
10) Stanovení termínu příštího zasedání GR UK (závěrečné zprávy, úpravy aplikace) 
Byl stanoven termín příštího zasedání GR UK, na kterém se budou projednávat závěrečné zprávy projektů 
a aplikace GA UK - 20. 5. 2015 v 10 hod. v kanceláři GA UK. 
 
 
 
 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 
Zapsala: Alena Tůmová, 23. 3. 2015 
Schválil: Petr Volf, 23. 3. 2015 
 
 
 

 


