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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK ze dne 27. 06. 2012

Přítomni:
prof. Volf, prof. Herget, prof. Tesař, Doc. Suda, prof. Malý, RNDr. Yaghob, prof. Bobková
Za odbor pro vědu a výzkum: pí Kramulová, Mgr. Michlová, Mgr. Tůmová, na část zasedání RNDr. Kvačková
Jako host: předseda Dozorčí rady prof. Höschl

Program:
1. Zahájení
2. SVV – Návrh změny financování projektu SVV HTF č. 264 301
3. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 03. 05. 2012
4. Žádost o změnu v čerpání ostatních neinvestičních nákladů z grantu GA UK č. 295211
5. Žádost o změnu v grantovém projektu GA UK č. 705312
6. Přípravy 10. kola soutěže – aplikace, čtyřstupňové hodnocení projektů, kritéria hodnocení 

výsledků
7. Personální záležitosti
8. Projednání návrhů OR na hodnocení závěrečných zpráv projektů GA UK, které ukončily řešení 

k 31. 12. 2011
9. Výsledky analýz požadovaných na jednání GR UK dne 02. 03. 2012
10. Stanovení příštího termínu konání GR UK

1. Prof. Volf přivítal přítomné a zahájil zasedání.

2. SVV - Návrh změny financování projektu SVV HTF č. 264 301
HTF UK požádala GR UK o schválení změny ve struktuře finančních prostředků projektu SVV č. 264 301. Tato 
změna spočívá v přesunu 40 tis. Kč z provozních prostředků na stipendia a je dána rozšířením řešitelského týmu 
o dalšího doktoranda. Vzhledem k tomu, že se jedná o převod, který převyšuje částku 20 tis. Kč, žádá HTF UK o 
povolení tohoto převodu GR UK v souladu s řešitelskou smlouvou.
Závěr GR UK: GR UK schválila změnu ve financování projektu SVV HTF č. 264 301.

3. Kontrola zápisu
Str. 1, k bodu 3: Prof. Volf předložil kolegiu rektora ze dne 21. 05. 2012 návrh na změnu Zásad se změnami, 
které doporučila Grantová rada UK na svých jednáních dne 10. 06. 2011 a 07. 12. 2011 ve znění schváleném GR 
ze dne 03. 05. 2012. KR doporučilo materiál upravit a v upravené podobě bude materiál předložen na jednání 
VR dne 28. 06. 2012.
Str. 1 – 2, k bodu 4: Na zasedáních OR byli zpravodajové seznámeni s doporučením DR k hodnocení projektů a 
byla zrealizována úprava aplikace doporučená DR.
Str. 5, k bodu 7: rozpracované úkoly jsou obsaženy v bodě 7 tohoto jednání GR UK (personální záležitosti).
Závěr GR UK: GR UK schválila zápis ze dne 03. 05. 2012 v předloženém znění.

4. Žádost o změnu v čerpání ostatních neinvestičních nákladů z grantu GA UK č. 295211
Prof. Volf obdržel žádost MUDr. Anety Klímové, 1. LF UK, o změnu v čerpání v rámci položky ONN.  Pro rok 
2012 plánovala hlavní řešitelka v rámci položky nákup všeobecného materiálu, myší a jejich ustájení, nákup 
peptidů a adjuvans k indukci experimentální uveitidy, protilátek a chemikálií, média, séra, anestetika, mydriatika 
a bežný spotřební materiál a imunosupresiva. Místo výše uvedeného materiálu žádá řešitelka o možnost použít 
přidělené finance na nákup komponent pro klinické hodnocení aktivity uveitidy (zdroj studeného světla, Hopkins 
optika Karl Storz, adaptér a světlovodný kabel) celkem za 79.213,- Kč.
Stanovisko GR UK: GR UK žádost považuje za velmi nestandardní. Jelikož se jedná o podstatnou změnu 
oproti návrhu projektu (téměř 80 % z částky přidělené na ONN) a je sporné, zda má GA UK hradit
vybavení laboratoře, a také proto, že změna budí dojem, že se ve skutečnosti jedná o pořízení investice, 
GR UK nesouhlasí se změnou v čerpání v rámci položky ONN projektu č. 295211.

5. Žádost o změnu v grantovém projektu GA UK č. 705312
Prof. Volf obdržel žádost Mgr. Františka Dinnbiera, MFF UK. Řešitel podával v 9. kole soutěže GA UK v rámci 
svého magisterského studia návrh projektu s názvem Vliv ztráty hmoty hvězd na dynamiku hvězdokup, a to jako 
3-letý projekt. Téma projektu bylo zároveň tématem diplomové práce. Projekt byl přijat k financování, řešitel 
však k 14. 5. 2012 obhájil diplomovou práci - v době podepisování smluv o podmínkách užití finančních 
prostředků přidělených na řešení projektu ukončil magisterské studium a v současné době není studentem. 
Fakulta informovala  GA UK, že řešitel z důvodu ukončení studia nepodepíše smlouvu. Prof. Volf však spolu 
s nepodepsanou smlouvou obdržel žádost o změnu v grantovém projektu GA UK č. 705312, konkrétně se jedná 
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o změnu školitele a změnu řešeného tématu grantového projektu z důvodu přijetí řešitele do doktorského studia 
(zápis proběhne 1. – 5. 10. 2012). Téma projektu žádá řešitel změnit na téma své disertační práce – indukovaná 
tvorba hvězd v galaxiích. 
Stanovisko GR UK: GR UK nepovažuje změnu tématu řešeného projektu oproti přihlášce projektu 
podané v 9. kole soutěže do výběrové řízení za korektní a vzhledem k tomu, že Mgr. Dinnbier není 
v současné době studentem UK, GR UK doporučuje, aby si Mgr. Dinnbier podal novou přihlášku 
projektu v 10. kole soutěže GA UK (až bude opět studentem), jehož téma bude totožné se skutečně 
řešeným tématem (pokud bude navržený projekt podpořen), resp. s tématem dizertační práce. Podpořený 
projekt č. 705312 bude zrušen a finanční prostředky přidělené na řešení tohoto projektu Mgr. Dinnbier ve 
spolupráci s PřF UK  převede zpět na účet GA UK.

6. Přípravy 10. kola soutěže – aplikace, čtyřstupňové hodnocení projektů, kritéria hodnocení výsledků
 Aplikace:

1. předrezervace: sekce B a za sekci A skupina INF  by uvítali možnost, aby se k jednomu projektu  mohli 
jako potenciální zpravodaj přihlásit více než 2 zpravodajové.

2. oproti dnešnímu stavu, kdy se u osob v řešitelském týmu eviduje informace o MD a NS projektech, se 
bude zobrazovat informace o veškerých projektech, na kterých se osoba podílela, a to za poslední 3 
roky

3. + zadány další úpravy (16) aplikace ve smyslu zlepšení již existujících funkcí
Stanovisko GR UK: GR UK souhlasí s rozšířenou možností předrezervací v sekci B a v sekci A ve skupině 
INF, ostatní informace vzala na vědomí.

 Čtyřstupňové hodnocení projektů:
Při jednání OR vyplynula potřeba zavedení čtyřstupňového hodnocení závěrečných zpráv projektů: MD, SP, 
hodnocení odloženo (=HO) a NS. GR UK tuto možnost prodiskutovala. Prof. Herget vyjádřil obavy, zda se 
po zavedení „hodnocení odloženo“ neztratí motivační funkce hodnocení „nesplněn (NS)“. Doc Suda namítl, 
že HO by získaly pouze ty projekty, u kterých bude v závěrečné zprávě (ZZ) manuskript, informace o 
recenzním řízení a doložená šance na publikování. Prof. Volf vysvětlil, že při současném hodnocení je 
používáno hodnocení NS, i v případě, že závěrečné zprávy dokládají např. probíhající recezní řízení. 
Hodnocení NS by od 10. kola získávály skutečně pouze ty projekty, u nichž není šance na žádný výsledek;
hodnocení HO pouze ty projekty, které v závěrečné zprávě doloží šanci na kvalitní výsledek.

Závěr GR UK: GR UK souhlasí se zavedením čtyřstupňového hodnocení od 10. kola soutěže včetně. 
Informace o kritériích hodnocení bude zveřejněna na www stránkách GA UK, v aplikaci GA UK a 
v manuálech, navíc bude přidána i do každoročně zasíláných informací k novému kolu soutěže pro 
referenty na fakultách i pro zpravodaje. Celý proces hodnocení bude od 10. kola probíhat v aplikaci GA 
UK a to následovně za těchto podmínek: 

a) pokud by ZZ neobsahovala informaci o probíhajícím recenzním řízení nebo alespoň publikovatelné 
výsledky  připravované k publikaci → hodnocení NS (nebude udělen odklad k doložení výsledků). 
b) pokud řešitel v ZZ doloží šanci na publikační výstup → hodnocení bude odloženo (HO) o rok. 
Následně by byly projekty znovu posouzeny a  získaly hodnocení SP nebo NS. Celý proces bude 
probíhat takto: zpravodajové navrhnou  hodnocení závěrečných zpráv, které budou projednány na 
OR. GR UK poté potvrdí hodnocení a uzavře jej v aplikaci (postup shodný jako dosud). Nově: 
Oznámení o hodnocení s výzvou k dodatečnému doložení výsledků by bylo následně zasláno u 
projektů s hodnocením HO automatickým e-mailem z aplikace řešiteli/vedoucímu s informacemi o 
odkladu. Termín pro dodatečné doložení výsledků by byl shodný s termínem standardních 
závěrečných zpráv v příštím roce. Dodatečné doložení výsledků bude probíhat podáním dodatečné 
závěrečné zprávy v aplikaci GA UK. Tato možnost bude povolena pouze pro projekty s hodnocením 
HO. Hodnocení: zpravodaj ohodnotí tuto dodatečnou ZZ v aplikaci, hodnocení projedná 3. OR spolu 
se standardními ZZ. GR UK by hodnocení projednala na svém zasedání a uzavřela v aplikaci.

 Prof. Volf informoval GR UK, že OR i zástupci DR cítí, že je nutné stanovit jasnější kritéria pro hodnocení 
projektů, zejména hranici mezi stupni SP, HO a NS.

Závěr GR UK: GR UK upřesnila kritéria hodnocení závěrečných zpráv  a rozhodla o jejich zveřejnění 
následovně:

a) Typy výstupů, s kterými lze projekt hodnotit jako SP: pouze původní publikace přijatá do tisku, 
eventuelně patent. V případě sekce C se jedná o publikaci v impaktovaném časopise. 
b) Autorství: autorem/spoluautorem výstupu musí být student z týmu. Pokud je autorem pouze 
vedoucí projektu, bez studentského řešitele – nelze takový výstup považovat za výsledek projektu.
c) Hodnocení: MD → více významných publikací (dle oboru), v případě sekce C s vysokým  IF 
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    SP → v sekcích A a B původní publikace přijatá do tisku v recenzovaném                           
periodiku, v sekci C v původní publikace s IF. 
   HO → ZZ obsahuje manuskript nebo věrohodnou informaci, že je šance na 
publikování (popř. informaci o probíhajícím recenzním řízení)
   NS → žádný výstup, bez naděje na publikační výstup a/nebo nekorektní čerpání

d) Dedikace – je možné u výsledku uvést poděkování několika projektům GA UK či kombinaci 
poděkování GA UK + jinému poskytovateli, nelze však, aby totožný výstup byl vykazován jako jediný 
publikační výstup u dvou a více projektů GA UK (k vyjádření panu Šromovi (UVT UK), zda lze 
v případě více projektů kontrolovat v aplikaci automaticky). Publikace se musí týkat tématu 
projektu.
f) Afiliace, dedikace –

o Publikace bez afiliace fakultě/UK a bez dedikace GAUK – nelze považovat za výstup
o Publikace bez afiliace, s dedikací – nelze považovat za výstup
o Publikace bez dedikace GAUK, avšak s afiliací fakultě, za kterou byl projekt podán –

lze považovat za výstup
Zveřejnění těchto kritérií doplní stávající informaci o podmínkách, za kterých je projekt považový za 
splněný v přihlášce projektu - kritéria budou zvěřejněna na www stránkách GA UK a v aplikaci GA 
UK. Zpravodajové budou taktéž informováni.

7. Personální záležitosti
 personální změny – OR:
 Zpravodajové ze skupiny FGM, kteří na 2. OR oznámili, že uvažují o rezignacích, na 3. zasedání OR 

potvrdili, že budou ve svých funkcích pokračovat i v 10. kole soutěže a ve skupině nedojde ke změnám.
 Na výzvu prof. Volfa GA UK obdržela po schválení kandidátů VR fakult návrhové listy na nové 

zpravodaje:
 A-HN (náhrada za prof. Čechuru): doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc., FF UK
 A-HN (posila pro obor dějiny hudby): PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D., PedF UK
 A-HN (náhrada za prof. Matouška): PhDr. Ivana Fridrichová-Sýkorová, Ph.D., FHS UK
 Skupina HN požaduje doplnění o zpravodaje – orientalistu se zameřením na Blízký východ
 B-CH na 3. zasedání OR podala rezignaci na funkci zpravodajky Doc. Zusková (zdravotní 

důvody). PřF UK navrhuje tyto kandidáty jako náhradu: tři  fakultní (Doc. Bosáková, Doc. 
Sedláček, Doc. Ryšlavá) a jednoho externího (prof. Čejka z AV ČR)

 B-MAT (náhrada za prof. Málka): prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc., MFF UK
 B-FYZ (posila pro obor meteorologie): RNDr. Radmila Brožková, CSc., Český 

hydrometeorologický ústav, vedoucí odd. numerických předpovědí počasí (navrhuje MFF UK)
 B-BIO + C (posila skupin o odborníka na molekulární biologii): MUDr. Libor Macůrek, Ph.D. a 

Markéta Jiroušková, Ph.D.
 Dále pokračují jednání o náhradě za Doc. Stopku B-BIO (zajišťuje GA UK) a doplnění sekce B a 

sekce C o dva mikrobiology (zajišťuje doc. Suda)
 Pro bezproblémové zajištění hodnocení projektů během 10. kola byli osloveni všichni 

zpravodajové (A 8, B 16, C 1), jejichž funkční období skončí do konce 10. kola (konkrétně do 
7/2013)  s dotazem, zda jsou ochotní pokračovat ve funkci zpravodaje i v dalším funkčním období:
za sekci B nechce dále pokračovat ve funkci zpravodaje prof. Smetana (BIO, 1. LF UK, konec 
funkčního období 15. 11. 2012).

 personální změny – GR:
 prof. Herget podal návrh, aby byl navržen kandidát na místopředsedu OR C od 10. kola soutěže 

GA UK. Navržený kandidát by se zúčastnil jako host zasedání GR UK počátkem 10. kola tak, aby 
byl zajištěn plynulý přechod funkce. Na 1. zasedání OR C v 10. kole by byla provedena volba 
kandidáta na funkci místopředsedy OR C. Prof. Herget navrhl jako kandidáta na místopředsedu 
prof. Pudila (LF HK). Funkce proděkana však není slučitelná s funkcí člena GR UK, proto 
navrhujeme doc. Mičudu (LF HK), který je členem OR již od roku 2008. Zároveň by probíhala 
příprava předání funkce předsedy OR C. Prof. Herget by nadále rád pokračoval pouze ve funkci 
zpravodaje.

 Stanovisko GR UK: personální změny – OR:
 GR UK vzala informaci o stavu ve skupině FGM na vědomí.
 GR UK doporučila k jmenování zpravodaji tyto kandidáty:
 A-HN: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc., FF UK
 A-HN: PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D., PedF UK
 A-HN: PhDr. Ivana Fridrichová-Sýkorová, Ph.D., FHS UK
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 B-MAT: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc., MFF UK
 B-FYZ: RNDr. Radmila Brožková, CSc., Český hydrometeorologický ústav (navrhla MFF UK)
 B-BIO: MUDr. Libor Macůrek, Ph.D., AVČR (navrhla 1. LF UK)
 C: Markéta Jiroušková, Ph.D., AVČR (navrhla 1. LF UK)
 V případě navržených kandidátů Doc. Bosákové, Doc. Sedláčka a Doc. Ryšlavé si GR UK 

k rozhodnutí vyžádala po PřF UK doplnění návrhových listů o profesní životopisy a pořadí 
kandidátů.

 V případě požadavku doplnění skupiny HN o orientalistu se zameřením na Blízký východ 
rozhodla GR UK oslovit děkana FF UK o návrh vhodného kandidáta, i z řad externistů.

 Jmenování nového zpravodaje za doc. Stopku odkládá GR UK na další jednání, až kancelář GA 
UK obdrží od PřF UK potřebné podklady.

 GR UK vzala informaci na vědomí a vě věci ukončení funkčního období doc. Smetany rozhodla 
oslovit děkana 1. LF UK o návrh na vhodného kandidáta.

Personální změny – GR:
GR UK souhlasí s navrženou změnou i s navrhovaným kandidátem na funkci místopředsedy OR C. 
Kancelář GA UK zajistí vyjádření doc. Mičudy k návrhu. Pokud by navržený kandidát 
s kandidaturou souhlasil, byl by pozván jako host na následující jednání GR UK a na 1. OR C by byla 
provedena volba kandidáta na funkci místopřesedy. Zároveň bude zajištěna příprava předání funkce 
předsedy OR C.

8. Projednání návrhů OR na hodnocení závěrečných zpráv projektů GA UK, které ukončily řešení k 31. 
12. 2011

Hlavním úkolem 3. zasedání OR bylo stanovit závěrečné hodnocení projektů GA UK, které ukončily řešení k 31. 
12. 2011. Za všechny sekce bylo hodnoceno 232 závěrečných zpráv projektů z let 2009, 2010 a 2011 (131 
z roku 2009, 76 z roku 2010 a 25 z roku 2011). Na základě návrhů zpravodajů bylo uděleno projektům  
hodnocení MD v 50 případech, SP ve 145 případech a NS ve 37 případech (A 3, B 17, C 17). GR UK projednala
projekty s hodnocením NS – nesplněn:

OR A (MD 12, SP 65, NS 3)
Kód Fakulta Řešitel

121609 FF Boháčová, Veronika

136109 MFF Kukačka, Marek

382011 FSV Maršál, Aleš

OR B (MD 22, SP 66, NS 17)
Kód Fakulta Řešitel

17409 MFF Straková, Eva

62209 PřF Mach, Jan

64109 PřF Vavrochová, Tereza

64409 PřF Hrušková, Ivana

68609 PřF Khawaja, Anas Ahmad

72309 PřF Zahradníček, Jaroslav

97309 PřF Vacek, Vojtěch

13810 PřF Frank, Jiří

18410 PřF Hruška-Plocháň, Marián

80810 PřF Benešová, Veronika

82710 PřF Krtková, Jana

119810 MFF Nečesal, Petr

126810 PřF Štěpánek, Luděk

148910 PřF Kovářová, Denisa

151210 PřF Albrechtová, Alena

157610 PřF Ptáčková, Pavlína

388911 PřF Tůmová, Lucie

OR C (MD 16, SP 14, NS 17)
Kód Fakulta Řešitel

58509 LF Pl Tůma, Jan

60009 2. LF Šnorek, Michal

77109 FTVS Kloučková, Kateřina

86309 1. LF Leahomschi, Sergiu

98509 2. LF Kadlecová, Alexandra

100809 PřF Míčová, Petra

103809 LF HK Kalfeřtová, Marie

110709 1. LF Molinský, Jan

125009 1. LF Brima, Wunnie

132309 LF HK Hiršová, Petra

59410 1. LF Čabiňaková, Michaela

70310 3. LF Moravec, Martin

88010 1. LF Kubačák, Martin

144210 LF HK Paluska, Petr

337511 FTVS Kokštejn, Jakub

358511 FTVS Vlasáková, Nikol

434011 3. LF Kotlabová, Kateřina
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Závěr GR UK: GR UK potvrdila hodnocení projektů navržených Oborovými radami jako SP a MD dle 
rozhodnutí OR. Ve věci hodnocení projektů navržených Oborovými radami jako nesplněn rozhodla o 
jejich hodnocení následovně:
Projekty, kterým bylo potvrzeno hodnocení NS: 
A: 136109, 382011; B:126810, 157610; C: 125009, 337511, 358511
Projekty, kterým bylo potvrzeno hodnocení NS s možností revokace tohoto hodnocení po doložení 
výsledků do konce kalendářního roku:
A: 121609; B: 17409, 62209, 64109, 64409, 68609, 72309, 97309, 13810, 18410, 80810, 82710, 119810, 
148910, 151210, 388911; C: 58509, 60009, 77109, 86309, 98509, 100809, 103809, 110709, 132309, 70310, 
88010, 144210, 434011. 
Pokud řešitelé/vedoucí projektu doloží do konce kalendářního roku výsledky přijaté do tisku, projedná 
GR UK tyto dodatečně doložené výsledky a po jejich posouzení potvrdí hodnocení NS nebo změní 
hodnocení na SP. Pokud řešitelé výsledky nedoloží, bude  potvrzeno hodnocení NS.
Projekty, kterým bylo změněno hodnocení NS na hodnocení SP: C: 59410

9. Prof. Volf seznámil přítomné s výsledky analýz požadovaných na jednání GR UK dne 2. 3. 2012:
 průměrný počet pgs studentů na projekt
 oponenti, kteří hodnotí všechny své projekty jako nadstandardní
 oponenti, kteří hodnotí všechny své projekty jako nerealistické
 úspěšnost projektů, kde je osoba zpravodajem a zároveň oponentem
 bodová hranice přijatých projektů
Stanovisko GR UK: GR UK vzala informace na vědomí.

10. Stanovení příštího termínu konání GR UK
Závěr GR UK: příští zasedání GR UK bylo stanoveno na út 2. 10. 2012 v 9:30 hod.

Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu.
Zapsala: Mgr. Kateřina Michlová 10. 07. 2012
Schválil: prof. Petr Volf, 19. 07. 2012 




