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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 01. 03. 2019 

 
Přítomni:  
prof. Volf, prof. Víšek, doc. Ebelová, doc. Bosáková, doc. Půta. 

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

Jako host: prof. Höschl, předseda Dozorčí rady GR UK, Bc. Šrom zástupce ÚVT UK. 

Omluveni: prof. Pudil, doc. Kraml 

 
 

Program: 

1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 14. 02. 2019 

3. Termíny zasedání Oborových rad GA UK 

4. Personální záležitosti 

5. Kontrola potenciálních duplicit a nerelevantních oponentských posudků 

6. 16. kolo soutěže GA UK - posouzení a projednání návrhů GR UK s vedoucími skupin OR 

GA UK na přidělení finančních prostředků pro rok 2019  

7. Další průběh 16. kola 

 

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 14. 2. 2019 

Str. 1, bod. 4b): Potenciální duplicity – ve většině případů byly řešeny na oborových radách, pokud 

se jednalo o částečně duplicitní projekt, je o tom zmínka ve shrnutí zpravodaje a projekt není 

financován. Zbylé potenciální duplicity budou řešeny na dnešním zasedání GR, viz bod 5. 

Str. 2, bod 4e): Žádosti o změnu hodnocení z „nesplněno“ na „splněno“ - u projektů, kde GR UK 

schválila změnu hodnocení na „splněno“ byli řešitelé a vedoucí informováni a projekty změněny 

v aplikaci na splněné. 

Stanovisko GR UK ke kontrole zápisu: GR UK schválila zápis ze dne 14. 2. 2019 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 14. 5. OR A, dne 16. 5. OR C, dne 17. 5. OR B. 

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

Závěr GR UK: GR UK se bude konat 26. 4. 2019 před zasedáními OR a po zasedáních OR 23. 5. 

2019 od 10 hod. v kanceláři GA UK. 

 

4) Personální záležitosti 

Obměna oborových rad se uskuteční ke konci tohoto kola soutěže GA UK. V roce 2019 končí funkční 

období 47 členům.  

Závěr GR UK: Zpravodajové, kterým končí první funkční období, a vedoucí skupin budou 

osloveni s prosbou o pokračování. Zbývajícím končícím zpravodajům bude poděkováno za práci 

pro GAUK a bude jim ukončeno členství. GA UK osloví kandidáty již dříve doporučené z fakult, 

zda jejich zájem trvá. Ze skupiny Chemie oslovit opět externistu za končícího zpravodaje. Za 

zpravodaje doc. Hnilicu (skupina HN) není třeba náhrada. 

 

5) Kontrola potenciálních duplicit a nerelevantních oponentských posudků 

a) Projekt č. 1134219, A-TFP s projektem č. 888218, A-TFP. 

b) Projekt č. 1440119, A-PP s projektem č. 1678519, A-PP.  

c) Na oborových radách byly vedoucími skupin a členy GR zkontrolovány všechny oponentské 

posudky označené zpravodaji jako "nerelevantní" i příslušné zdůvodnění zpravodajů.  

V sekci A se jedná o osm posudků, v sekci B čtyři posudky a v sekci C pět posudků.   
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Závěr GR UK: a) GR UK zjistila textovou shodu projektu č. 1134219 s probíhajícím projektem 

č. 888218, upozorňuje řešitele a vedoucího projektu č. 1134219, že takové jednání může být 

považováno za plagiátorství. Projekt č. 1134219 bude změněn na nedoporučený k financování; 

b) GR UK zjistila textovou shodu projektu č. 1440119 s projektem č. 1678519, upozorňuje oba 

řešitele a oba vedoucího projektu, že takové jednání může být považováno za plagiátorství. Na 

webové stránky bude vložena informace, že u pěti projektů byla zjištěna významná shoda 

s jinými projekty, a že tyto projekty nebyly doporučeny k financování. Bude pokračovat 

sledování potenciálních duplicit a v případě zjištění textových shod nebudou projekty 

financovány; c) Vedoucí skupin se na zasedáních oborových rad seznámili se zdůvodněním 

zpravodaje a souhlasili, že posudky jsou relevantní. 
 

6) 16. kolo soutěže GA UK - posouzení a projednání návrhů GR UK s vedoucími skupin OR 

GA UK na přidělení finančních prostředků pro rok 2019  
GR UK projednala projekty, u kterých byla zjištěna potenciální duplicita textu a návrhy oborových rad 

ze dne 20., 21., 22. 2. a 25. 2. 2019 na přidělení finančních prostředků v 16. kole soutěže GA UK. Na 

schůzce GR UK s vedoucími skupin byly řešeny projekty k projednání („KP“, přibližně 25 % 

projektů), ze kterých vedoucích skupin s GR UK vybrali projekty k financování. U projektů vybraných 

k financování se upravovali finance, tak aby odpovídaly pravidlům GAUK: limity na projekt, poměr 

mezd a stipendií. 

Závěr GR UK: Rozhodnutí je uvedeno v přiložené tabulce. Při výběru projektů z „KP“ GR UK 

zohlednila finance přidělené jednotlivým sekcím i procentuální úspěšnost nových projektů. 

V sekci A byly proto doporučeny dva projekty, v sekci B tři projekty a v sekci C jeden projekt. 

Sekce A celkově nedočerpala 597.492,- Kč, sekce B celkově přečerpala o 10.736,- Kč a sekce C 

celkově přečerpala o 586.756,- Kč. Přesto měla sekce C nejnižší procentuální úspěšnost nových 

projektů (32,3%). Celková částka uvolněná na projekty činí 169.820.000,- Kč. Předsednictvo 

zkontroluje projekty k projednání, které jsou za OR nedoporučeny, zda je v pořádku shrnutí 

zpravodaje. 

 

Návrh GR UK na finanční podporu 2019 

Sekce A Nové projekty 106 16 292 tis. 

Žádosti o pokračování z roku 2018 99 14 813 tis. 

Žádosti o pokračování z roku 2017 38  5 891 tis. 

Celkem 243 36 996 tis. 

Sekce B Nové projekty 143 32 353 tis. 

Žádosti o pokračování z roku 2018 140 32 683 tis. 

Žádosti o pokračování z roku 2017 115 26 165 tis. 

Celkem 398 91 201 tis. 

Sekce C Nové projekty 54 13 989 tis. 

Žádosti o pokračování z roku 2018 59 15 069 tis. 

Žádosti o pokračování z roku 2017 50 12 565 tis. 

Celkem 163 41 623 tis. 

Celkem  804  169 820 tis. 

 

Úspěšnost v 16. kole soutěže GA UK - r. 2019 r. 2018 

Sekce A 34,5 % 37,2 % 

Sekce B 34,5 % 35,9 % 

Sekce C 32,3 % 34,5 % 

Celková úspěšnost 34,1 % 36,1 % 
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7)   Další průběh 16. kola 

a) Po schválení návrhů GR vedením UK na KR 11. 3. 2019 budou vyhlášeny oficiální výsledky 

soutěže GA UK dne 12. 3. 2019 a výsledky vystaveny na www stránkách GA UK k informaci 

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

pokračujících projektů. Budou připraveny smlouvy k nově přijatým projektům a 

k pokračujícím projektům, jejich tisk na jednotlivých fakultách, kde zajistí podpis děkanů 

fakult a jednotlivých hlavních řešitelů a zašlou k podpisu představiteli UK (březen). Dále 

budou zaslány e-maily oponentům s odkazem do webové aplikace GA UK, kde se mohou 

seznámit s posudky ostatních posuzovatelů (březen). K termínu 11. 4. 2019 budou na GA UK 

podány závěrečné zprávy projektů, které ukončily řešení k 31. 12. 2018; zpravodajům budou 

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

výsledných hodnocení závěrečných zpráv na www stránkách GA UK (květen/červen). Bude 

vytvořen balíček požadavků na úpravu aplikace GA UK (průběžně) + případné návrhy na 

úpravu aplikace. 

b) Návrh A-INF: Příznak projektu N-KP (nedoporučený k projednání) vzniká v databázi projektu 

jen jako výstup generovaný automaticky. "Zvážit, zda by se zpravodajovi při volbě shrnutí 

projektu, kde je: Doporučeno, D-KP, Nedoporučeno, přidalo ještě Nedoporučeno-k 

projednání. Tím by se umožnilo ohraničit šedou zónu i zespoda (víc projektu by bylo s 

příznakem KP) a dal by se také i další signál grantové radě k pořadí projednanému skupinou." 

Závěr GR UK: a) GR UK vzala informaci na vědomí; b) Pokud zpravodaj trvá na 

nedoporučení, měl by si toto stanovisko obhájit při oborové radě ve skupině. 

 

 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 

Zapsala: dr. Alena Tůmová, 4. 3. 2019 

Schválil: prof. Petr Volf, 5. 3. 2019 

 


