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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK ZE DNE 10. 12. 2013

Přítomni:
Prof. Volf, prof. Rudolf, doc. Suda, doc. Svoboda, RNDr. Yaghob, prof. Bobková
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, pí. Kramulová, Mgr. Tůmová
Jako host: zástupce ÚVT UK Bc. Šrom
Omluveni: prof. Herget, prof. Höschl

Program:
1.    Zahájení
2.    Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 25. 10. 2013
3.    Personální záležitosti
4.    Žádosti o prodloužení projektů
5.    Informace pro členy GR o předčasně ukončených projektech
6.    Žádosti o změnu využití finančních prostředků
7.    Informace k 11. kolu soutěže GA UK
8.    Různé

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

2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 25. 10. 2013
Str. 1-2, k bodu 4: Noví zpravodajové byli jmenováni k 1. 11. 2013. Zpravodajům byly zaslány 
jmenovací listiny a byli pozváni na 1. zasedání oborových rad. Děkanovi FF UK byl zaslán dopis 
ohledně nejmenování PhDr. Heleny Lipkové, Ph. D. jako zpravodajky do OR A-INF. FF UK dodá 
dva nové kandidáty do OR A-INF, které projedná na VR FF UK dne 12. 12. 2013. Dr. Yaghob 
měl za úkol zjistit nového vhodného kandidáta do OR A-INF a zároveň zjistil, že nový zpravodaj 
PhDr. Václav Štětka, Ph.D. se může účastnit zasedání oborových rad; byli zaslány děkovné dopisy 
končícím zpravodajům doc. Vykoukalovi, dr. Bednaříkovi (vedoucí skupiny) a doc. Kejakovi. 
Děkanovi fakulty může GR UK navrhnout kandidáta do oborové rady, návrh by prošel přes 
schvalovací proces na fakultě, není nutné měnit Zásady. 
Str. 3, k bodu 8: Váha jednotlivých odpovědí v oponentském formuláři v sekci A v bodě 
„Originalita“ bude v aplikaci upravena.
Str. 3, k bodu 8: doktorandské konference k 20. výročí založení GA UK konaná dne 27. 11. 2013 
se zúčastnilo přes 100 osob. 
Stanovisko GR UK ke kontrole zápisu: GR UK schválila zápis ze zasedání dne 25. 10. 2013 
v předloženém znění.

3. Personální záležitosti
- A - SP: Dr. Bednařík – vedoucí skupiny, končící funkční období. Je potřeba na OR A 

stanovit nového vedoucího skupiny SP. Dr. Yaghob stanovil kvůli předrezervacím 
prozatimního vedoucího skupiny ve spolupráci s členy skupiny SP do zasedání OR A –
Mgr. Nicolas Maslowski, Ph.D.

- A - TFP: Dr. Dušek – zpravodaj zaslal dne 5. 12. 2013 e-mailem svou rezignaci na funkci 
zpravodaje z důvodu pobytu v zahraničí (skupina TFP má 12 zpravodajů včetně dr. 
Duška/počet nových projektů 56).

Závěr GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí. Na 1. zasedání oborové rady sekce A 
bude provedena volba nového vedoucího skupiny SP; GR UK nebude doplňovat skupinu 
TFP novým zpravodajem, neboť zpravodaj z fakulty ETF UK je v oborové radě zastoupen.
Dr. Duškovi bude zaslán děkovný dopis.

4. Žádosti o prodloužení projektů
             -    Písemné žádosti o prodloužení doby řešení projektu GA UK o jeden rok
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a) Projekt č. 607812, sekce B-BIO, řešitel Mgr. Vít Hubka, PřF UK. Projekt plánován jako 
dvouletý, řešitel by měl založit závěrečnou zprávu. Žádá o prodloužení o další rok.  Jako 
důvod uvádí, že projekt za dva roky řešení díky rozsáhlosti problematiky nevyčerpal svůj 
potenciál a na rok 2014 je plánováno dokončení několika zásadních publikací.

b) Projekt č. 5918121 A-EK, řešitel Mgr. Jakub Popelka, FTVS UK. Projekt plánován jako 
dvouletý, řešitel by měl založit závěrečnou zprávu. Žádá o prodloužení o další rok. Jako 
důvod uvádí to, že v průběhu prací na projektu se jako důležité ukázaly další oblasti, 
jejichž zařazení do výzkumu by přineslo komplexnější pohled na danou problematiku.

Závěr GR UK: a) GR UK přihlédla k mimořádným výsledkům za uplynulé dva roky řešení
a souhlasí s prodloužením řešení projektu o jeden rok. Místo závěrečné zprávy, řesitel podá 
průběžnou zprávu. b) GR UK neshledala důvody pro to, aby se projekt prodloužil na 3 
roky. Řešitel podá závěrečnou zprávu podle původního plánu.

5. Informace pro členy GR o předčasně ukončených projektech
a) Projekt č. 641012, A-EK, řešitel PhDr. Tomáš Adam, FSV UK. Projekt původně tříletý, 

řešitel požádal o ukončení řešení projektu z důvodu problémů s daty a výsledky. Založí 
závěrečnou zprávu, kterou odevzdá v řádném termínu pro letos končící projekty.

b) Projekt č. 4213, A-HN, řešitelka PhD. Helena Plíčková, FF UK. Projekt původně tříletý, 
řešitelka požádala o ukončení řešení projektu z náhlých zdravotních důvodů. Založí
závěrečnou zprávu, kterou odevzdá v řádném termínu pro letos končící projekty.

Závěr GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí.

6. Žádosti o změnu využití finančních prostředků
a) Projekt č. 419111, A-EK, řešitel Mgr. Monika Slabá, FSV UK. Řešitelka žádá o převod

celé plánované částky 50 tis. Kč z položky „cestovné“ do položky „mzdy a stipendia“. 
Jako důvod uvádí odmítnutí na konferenci v Oslu a přerušení studia PhDr. Klimešové.

Závěr GR UK: GR UK navrhovaný přesun nepovolila vzhledem ke kritickým posudkům 
zpravodaje a špatnému čerpání finančních prostředků v předchozích letech. Přijala závěr, 
aby tyto finanční prostředky byly vráceny zpět Grantové agentuře.

7. Informace k 11. kolu soutěže GA UK
- Nové projekty soutěže GA UK pro rok 2014

Přítomní obrželi přehled o počtu podaných nových projektů a jejich finančních požadavků. Prof. 
Volf seznámil GR UK s informacemi k jednotlivým projektům.
      Informace k některým novým projektům:

- Projekt nepodaný do soutěže GA UK
Projekt č. 802314, C, navrhovatel MUDr. Joao Fortunato, LF HK. Navrhovatel  
nespolupracoval s grantovým a zahraničním oddělením LF HK a až po termínu projekt upravil 
a podal na fakultu. Z tohoto důvodu nebyl projekt podán na GA UK v termínu stanoveném 
rektorem tj. 20. 11. 2013. Na fakultu byl zaslán dopis a projekt byl v aplikaci zrušen.

Závěr GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí.

- Projekty nedoporučené děkanem
a) Projekt č. 720314, A-INF, navrhovatel Mgr. Jiří Hedánek, Th. D., FF UK.
b) Projekt č. 728314, A-FGM, navrhovatel Mgr. Jiří Hedánek, Th. D., FF UK.
c)   Projekt č. 730314, A-FGM, navrhovatel Mgr. Jiří Hedánek, Th. D., FF UK.
d) Projekt č. 1224214, B-FYZ, navrhovatel Mgr. Michal Svatuška, MFF UK.

Závěr GR UK: Všechny nedoporučené projekty byly zařazeny do soutěže. U všech projektů 
navrhovatele dr. Hedánka zašle předseda GR vedoucímu doc. Zemánkovi dopis s informací, 
že ve všech třech případech se jedná o velmi nekvalitní projekty a že žádá o vyjádření, zda je 
vedoucí seznámen s informacemi, které tyto projekty obsahují; projekt č. 1224214 
navrhovatele Mgr. Svatušky byl nedoporučen děkanem z důvodu, že se jedná o dvouletý 
projekt studenta v 7. ročníku. 
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Návrh GR UK: Do Zásad GAUK je třeba doplnit pravidlo, že projekt nedoporučený 
děkanem má Grantová rada právo vyřadit ze soutěže. 

8. Různé
- Aplikace: přidání zpravodaje jako oponenta svého projektu je možné až po oslovení 

nejméně čtyř oponentů.
- Závěr GR UK: GR UK souhlasí s možností oslovení přidání zpravodaje jako oponenta 

svého projektu až po oslovení nejméně čtyř oponentů (neplatí pro předsedy a 
místopředsedy, ti se i nadále mohou přidávat k projektům jako oponenti bez omezení); 
GR UK se vyjádřila, že by bylo vhodné prodloužit období mezi zpřístupněním 
projektů pro zpravodaje a 1. zasedáním oborových rad.

GR UK dále žádá prověřit informaci, že podání projektů GA UK je kreditováno 
v rámci doktorského studia některých oborů na humanitních a společenských 
fakultách.

Rekapitulace termínů konání prvních oborových rad 11. kola soutěže GA UK
11. 12. Oborová rada C, 12. 12. Oborová rada B, 13. 12. Oborová rada A (všechny v Zelené
posluchárně od 10 hod.).
Termín příštího zasedání GR UK: 27. 2. 2014 od 10:30 hod.
Termín 2. zasedání oborových rad:
5. 3. 2014 Oborová rada C, Zelená posluchárna 10 hod.
6. 3. 2014 Oborová rada B, Zelená posluchárna 10 hod.
7. 3. 2014 Oborová rada A, Zelená posluchárna 10 hod.

Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu.
Zapsala: Alena Tůmová, 17. 12. 2013
Schválil: Petr Volf, 18. 12. 2013


