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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 11. 12. 2014

Přítomni:
prof. Volf, prof. Rudolf, prof. Suda, doc. Svoboda, RNDr. Yaghob, prof. Bobková
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, pí. Kramulová, Mgr. Nohel, Mgr. Tůmová
Jako host: prof. Höschl, zástupce ÚVT UK Bc. Šrom, kandidát na místopředsedu OR A prof. Víšek, 
kandidát na místopředsedu OR B prof. Doležal a kandidát na místopředsedu OR C prof. Vítek
Omluveni: prof. Herget, dr. Kvačková

Program:
1. Zahájení
2. SVV - Žádost o změnu rozpočtu projektů SVV
3. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 17. 10. 2014
4. Personální záležitosti
5. Žádost o změnu 
6. Informace k 12. kolu soutěže GA UK
7. Různé
8. Rekapitulaci termínu konání 1. oborových rad 12. kola soutěže GA UK

1. Zahájení
Prof. Volf přivítal přítomné a zahájil zasedání.

2. SVV – Žádost o změnu rozpočtu projektů SVV
- SVV č. 260 125 (FHS) Workshop: Les v době industrializace
- SVV č. 260 109 (PedF) Proměny výuky a vzdělání v období globalizace
Informace podal Mgr. Nohel.
Závěr GR UK: GR UK schválila návrh FHS na změnu rozpočtu projektu SVV č. 260 125 
„Workshop: Les v době industrializace“. Jednalo se o navýšení položky odvodů na úkor 
provozních nákladů za účelem dodržení zákonných podmínek pro výplatu mezd.
GR UK dále schválila návrh PedF na změnu rozpočtu projektu SVV č. 260 109 „Proměny výuky 
a vzdělání v období globalizace“. Jednalo se o navýšení položky mezd na úkor položky odvodů, 
které se podařilo v průběhu roku ušetřit výplatami DPP.
Vzhledem k tomu, že téměř všechny návrhy na změnu rozpočtu projektů SVV se letos i v 
minulých letech týkaly položky odvodů, která je ovšem přímo závislá na položce mezd, 
doporučuje GR UK úpravu řešitelských smluv. Schvalovací povinnost GR UK, která vzniká při 
převodech nad limity mezi jednotlivými položkami rozpočtu (v současné době se jedná o 20% a 
zároveň 20 tis. Kč) by se do budoucna neměla vztahovat právě na položku odvodů. V případě 
ostatních položek rozpočtu by povinnost žádat GR UK o schválení zůstala zachována. Změna 
bude reflektována ve smlouvě.

3. Kontrola zápisu
Str. 1, k bodu 3: Novým kandidátem na místopředsedu OR B byl navržen prof. PharmDr. Martin 
Doležal, Ph.D. z FaF UK; na prvých zasedáních oborových rad bude provedena volba kandidátů na 
místopředsedy.
Str. 1, k bodu 4a: Dr. Hermann byl schválen jako zpravodaj pro skupinu A-HN a byl pozván na 1. 
zasedání oborové rady.
Str. 1, k bodu 4b: Děkanovi KTF UK byl zaslán dopis ohledně nejmenování ThLic. Ing. Marie 
Zimmermannové, Th.D. a KTF zaslalo dva nové návrhy na zpravodaje do OR A-TFP:i Mgr. David 
Svoboda, Ph.D. a Ing. Mgr. Prokop Sousedík, Ph.D. Jako nový zpravodaj byl vybrán Mgr. David 
Svoboda, Ph.D. a byl pozván na 1. zasedání oborové rady.
Str. 2, k bodu 4c, d, e, f: Zpravodajům byly zaslány jmenovací listiny a byli pozváni na 1. zasedání 
oborových rad. Vedením skupiny Matematika se ujme prof. Antoch.
Str. 2, k bodu 4: Dozorčí rada: Prof. Opletal obdržel děkovný dopis. Prof. Volf vedl jednání 
s děkanem FaF UK, kde nebyl nalezen vhodný zástupce za přírodovědnou oblast. Proto byl navržen a 
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rektorem jmenován od 1. 12. 2014 prof. RNDr. Stanislav Komárek. Dr. z PřF UK z katedry filosofie a 
dějin přírodních věd, který nahradí odstupujícího prof. Opletala.
Str. 2, k bodu 5f: duplicitní projekty č. 974214, B-BIO, 3. LF UK, řeš. Mgr. Čepek, ved. doc. Černá a 
projekt č. 1200514, C-LEK, 3. LF UK, řeš. Zajacová, ved. doc. Černá. Doc. Černé bylo ukončeno 
členství v oborové radě GA UK a oba grantové projekty byly zrušeny s žádostí o vrácení veškerých 
finančních prostředků zpět na GA UK. Všichni tři dotčení se odvolali, rektor jejich odvolání zamítl.
Str.3, k bod 7a: Ministerstvo zemědělství vyzvalo (v dané zprávě určeno pro AV ČR) ke sjednocení 
přístupu poskytovatelů účelové a institucionální podpory k žadatelům o grant, v rámci kterého se 
předpokládá provádění pokusů na zvířatech. Lékařské fakulty byly informovány a vyzvány ke 
společnému jednání a vyjádření svého souhlasu s posuzováním projektu pokusu pouze u projektů 
schválených k financování od příštího kola GA UK. Očekáváme vyjádření od LF PL UK, zbývající 
fakulty vyslovily souhlas. 
Stanovisko GR UK ke kontrole zápisu: GR UK schválila zápis ze dne 17. 10. 2014 v předloženém 
znění.

4. Personální záležitosti – Oborová rada
a) A-EK: VR FSV UK ze dne 10. 12. 2014 navrhla jako kandidáta na zpravodaje PhDr. Pavla 

Vacka, Ph.D. pro posílení skupiny Ekonomie. 
b) C -LEK: VR 2. LF UK navrhla jako kandidáta na zpravodaje Mgr. Júlii Starkovou, Ph.D. (za 

rezignujícího doc. Kalinu).
Závěr GR UK: a) GR UK schválila ke jmenování zpravodajem do skupiny A-EK PhDr. Pavla 
Vacka, Ph.D.; b) GR UK schválila ke jmenování zpravodajem do lékařské sekce Mgr. Júlii 
Starkovou, Ph.D.

5. Žádost o změnu 
     Žádost o změnu hlavního řešitele projektu č. 1316213

Projekt č. 1316213, B-CH, FaF UK, řeš. Šrámková, ved. doc. Šatínský. GA UK obdržel žádost o 
změnu hlavního řešitele z důvodu ukončení doktorského studia, navrženým novým řešitelem je 
Mgr. Ivana Lhotská, která nebyla členkou řešitelského kolektivu.

Závěr GR UK: GR UK zamítla tuto žádost, řešitelka odevzdá závěrečnou zprávu.
                                                                                                      
6. Informace k 12. kolu soutěže GA UK

a) Nové projekty soutěže GA UK pro rok 2015
Přítomní obdrželi přehled o počtu podaných nových projektů a jejich finančních požadavků.   
Prof. Volf seznámil GR UK s informacemi k jednotlivým projektům.

b) Žádost o zrušení návrhu projektu č. 360915
     Projekt č. 360915, B-GEO, PřF UK, řeš. Humňalová, ved. doc. Novotný. GA UK obdržel žádost 

o pozastavení přihlášky projektu z důvodu tematického překryvu se začínajícím projektem GA 
ČR. Vedoucí doc. Novotný se zrušením projektu souhlasí.    

c) Žádost o zrušení návrhu projektu č. 106115
Projekt č. 106115, B-BIO, PřF UK, řeš. Horková, ved. doc. Černá.  GA UK obdržel žádost o 
vyřazení projektu z hodnocení z důvodu odlišnosti názvu projektu s názvem diplomové práce.  

d) Projekty nedoporučené děkanem
1. Projekt č. 242215, A-PP, navrhovatel Bc. Jana Pavlíčková, PedF UK. 
2. Projekt č. 369415, A-PP, navrhovatel Mgr. Čeněk Svoboda, PedF UK.
3. Projekt č. 2215, B-FYZ, navrhovatel Mgr. Vlastimil Vojáček, MFF UK.
4. Projekt č. 158715, B-FYZ, navrhovatel Mgr. Jan Mejsnar, MFF UK.
5. Projekt č. 387315, B-FYZ, navrhovatel Mgr. Zuzana Rudolfová, MFF UK.

Závěr GR UK: a) GR UK vzala informaci na vědomí. Prof. Volf informoval, že došlo k nárůstu 
ve skupinách Informatika, Biologie a Matematika; b) + c) GR UK vzala informace na vědomí; d) 
GR UK bere informaci na vědomí. Dle pravidel se dané přihlášky zařadí do evidence, ale 
neposuzují ani jinak nehodnotí. V 1. a 2. bodě GR UK doporučuje zažádat o podporu v rámci 
soutěže SVV; v 3.-5. bodě MFF UK podpořila všechny studenty 1. – 4. roč. studia. U 
nedoporučených přihlášek byli studenti 5. a 6. roč. studia.
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7. Různé
a)   Zpravodajové při přihlášení k projektům potřebují vidět, kolik je u projektu již      

přihlášených potenciálních zpravodajů.
b)    Případné respondenty není možné financovat formou DPP či DPČ, neboť v takovém 

případě by tyto osoby podle pravidel MŠMT musely být vedeny jako členové řeš. týmu.
c)    Návrh na úpravu Smlouvy s řešiteli grantových projektů čl. 6 odst. 2: Ve všech výstupech 

grantového projektu, včetně publikací, se vždy výslovně uvede je vhodné uvést, že 
vznikly na základě plné nebo částečné finanční podpory GA UK. 
Návrh na úpravu Zásad činnosti GA UK čl. 5 odst. 6d: Závazek hlavního řešitele a 
fakulty ve všech výstupech projektu, včetně publikací, vždy výslovně uvést je vhodné 
uvést, že vznikly na základě úplné, nebo částečné finanční podpory GA UK…

d)    Do registru oponentů bylo nově přidáno 307 oponentů/docentů, kteří byli habilitováni  
v rámci UK v letech 2011 – duben 2014.

e)    MUDr. Šárka Cihelková a JUDr. Michael Kučera upozornili GAUK, že nemohli podat 
grantové přihlášky, protože neměli souhlas vedoucích projektů. V obou případech nebyly 
přihlášky podány elektronickou cestou přes webovou aplikaci.

f)   Význam projektů SVV.
Závěr GR UK: a) V aplikaci upraveno. Nový požadavek na vytvoření jednoduchého seznamu 
pro vedoucího skupiny, aby viděl projekty a přiřazené zpravodaje; b) GR vzala informaci na 
vědomí; c) Bude změněno ve Smlouvě ihned a v Zásadách, až se budou měnit v příštím roce; d) 
GR UK vzala informaci na vědomí a apeluje na zpravodaje, aby zadávali do registru 
mimouniverzitní oponenty; e) GR UK vzala informaci na vědomí; f) GR UK se domnívá, že 
projekty SVV mají pozitivní vliv na výchovu studentů.

8. Rekapitulace termínů konání prvních oborových rad 12. kola soutěže GA UK
12. 12. Oborová rada A, Zelená posluchárna, 15. 12. Oborová rada B, Modrá posluchárna, 16.   
12. Oborová rada C, Modrá posluchárna (všechny od 10 hod.).

Termín GR UK pro SVV: 12. 2. 2015 od 10 hod.
Termín příštího zasedání GR UK: 26. 2. 2015 od 10 hod.
Termín zasedání GR UK po Oborových radách: 12. 3. 2015 od 10 hod.
Termín 2. zasedání oborových rad:
5. 3. 2015 Oborová rada C, Zelená posluchárna 10 hod.
6. 3. 2015 Oborová rada B, Zelená posluchárna 10 hod.
9. 3. 2015 Oborová rada A, Zelená posluchárna 10 hod.

Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu.
Zapsala: Alena Tůmová, 17. 12. 2014
Schválil: Petr Volf, 18. 12. 2014


