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• Projekt IGA 28/2016 byl na zasedání GRF 7. 2. 2017 prozatímně vyhodnocen jako 

splněný s věcnou výhradou k publikačním výstupům. Navrhovatel projektu Ing. Dudáš 

využil návrh Grantové rady FIS, aby dodal 2 slíbené publikace zaslané do časopisu s IF, 

a to do 31. 3. 2017. Ing. Dudáš oba články zaslané do redakce časopisu dodal dne 21. 2. 

2017. Následně jednotliví členové GRF hlasovali formou per rollam o splnění 

požadavku na dodání příslušných publikací. Dne 23. 2. 2017 bylo hlasování dokončeno. 

Jednomyslně bylo rozhodnuto, že zaslané publikace jsou v pořádku, publikační cíle 

projektu byly naplněny, a tudíž může být projekt hodnocen jako splněný bez výhrad. 

• Projekt IGA 99/2015 byl na zasedání GRF 7. 2. 2017 prozatímně vyhodnocen jako 

splněný s věcnou výhradou k publikačním výstupům. Navrhovatel projektu Ing. 

Vencovský dodal v poslední den stanovené lhůty (31. 3. 2017) 3 požadované příspěvky. 

Dále však GRF sdělil, že ani jeden z příspěvku nebyl zaslán do redakce příslušných 

časopisů, respektive na příslušnou konferenci. Dle pravidel IGS 2015 je nutné 

k naplnění publikační povinnosti, aby byl příspěvek alespoň přijat k posouzení. Ani 

u jednoho předloženého příspěvku nebyla tato podmínka splněna. Další porušení 

pravidel nastalo ve všech příspěvcích v rámci poděkování za finanční podporu Interní 

grantové agentury VŠE, kde je chybně uvedeno číslo zakázky namísto správného čísla 

projektu. Za těchto okolností hlasovali od 31. 3. 2017 do 5. 4. 2017 jednotliví členové 

per rollam o konečném hodnocení projektu. 12 členů hodnotilo projekt jaké splněný 

s věcnou výhradou k publikačním výstupům, 1 hlas byl dokonce pro hodnocení 

nesplněný. Finální hodnocení projektu IGA 99/2015 je tedy splněný s věcnou výhradou 

k publikačním výstupům. Z rozhodnutí vyplývá pro Ing. Vencovského zákaz podávání 

interní grantové přihlášky v následujících 3 letech. 

 

zapsal Ing. Adam Borovička, Ph.D. 


