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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 30. 09. 2015

Přítomni:
prof. Volf, doc. Svoboda, prof. Doležal, prof. Rudolf, prof. Vítek
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, Mgr. Michlová, Mgr. Nohel, Mgr. Tůmová
Jako host: prof. Höschl, dr. Kvačková, Bc. Šrom zástupce ÚVT UK
Omluveni: prof. Bobková, prof. Víšek 

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 23. 06. 2015
3. Výsledky analýz 
4. Personální záležitosti
5. Žádosti o změnu finančních prostředků
6. Žádosti o změnu hlavního řešitele
7. Informace k 13. kolu soutěže GA UK
8. Různé
9. Termín konání příští GR UK

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

2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 23. 06. 2015
Str. 1, k bodu 2: FF UK doplnila pravidla Vnitřních grantů FF podmínku o nemožnosti podání stejného
projektu (nebo projektu s podobnou problematikou a podobnými výstupy) zároveň u agentury GA UK.
Str. 1, k bodu 3: Nově jmenovaní zpravodajové obdrželi jmenovací dopisy k 1. 9. 2015 a budou pozváni 
na 1. zasedání oborových rad.
Str. 1, k bodu 3e): B – BIO: Oznámení rezignace doc. RNDr. Petra Sklenáře, Ph.D. z PřF UK na funkci 
zpravodaje. Byla zaslána žádost na PřF UK o návrhy kandidátů na zpravodaje. Úkol trvá, VR PřF UK bude 
projednávat až 15. 10. 2015.
Str. 1, k bodu 3g): C – LEK: Skončení funkčního období Mgr. Markéty Jirouškové, Ph.D. z Ústavu 
molekulární genetiky, delegát 2. LF UK. Byla oslovena PřF UK o zaslání dvou návrhů na zpravodaje se 
zaměřením na biomedicínu, nejlépe odborníky na imunologii a molekulární nebo buněčnou biologii.
Str. 2, k bodu 6: Námitka navrhovatelky Mgr. Wildové projektu č. 341815 z PedF UK k oponentským 
posudkům. GR UK zaslala dne 26. 6. 2015 navrhovatelce dopis a dne 7. 9. 2015 obdržela odpověď. 
Str. 2, k bodu 7: Projekt pokusu – lékařské fakulty byly dne 11. 9. 2015 informovány dopisem, že 
schválení Projektu pokusu bude vyžadováno jen u projektů GA UK přijatých k financování. Schválené 
žádosti budou řešitelé zasílat na vědecké oddělení fakulty, kde budou dokumenty evidovány.
Závěr GR UK: GR UK schválila zápis ze dne 23. 06. 2015 v předloženém znění.

3. Výsledky analýz 
a) Projekty, kde je zpravodaj zároveň oponentem: třeba projednat s prof. Hanouskem.
b) Bodová hranice přijatých projektů – vypracován p. Šromem medián podle sekcí a skupin.
c) Shrnutí zpravodajů, ve kterých je zmínka o příliš stručném projektu.
Stanovisko GR UK: a) S prof. Hanouskem projedná prof. Víšek; b) GR UK navrhuje zpracovat 
medián pro r. 2015 pro všechny projekty (včetně nepřijatých projektů); c) GR UK bere na vědomí, 
důležité je, aby ze shrnutí zpravodaje bylo zřejmé, které části projektu chybí nebo nejsou popsány 
dostatečně.

4. Personální záležitosti - Oborová rada
 A – SP: Dne 22. 9. 2015 byla obdržena rezignace na funkci zpravodaje ze zdravotních důvodů od 

prof. PhDr. Františka Ochrany, DrSc. z FSV UK. Bude oslovena fakulta o zaslání 2 návrhů na 
kandidáty z FSV UK.

Stanovisko GR UK: GR UK bere informaci na vědomí, prof. Ochranovi bude zaslán děkovný dopis.
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5. Žádosti o změnu finančních prostředků
a)    Projekt č. 468313, sekce A-EK, řešitel Mgr. Bartoš, ved. dr. Bauer, FSV UK. Řešitel zaslal 

žádost o přesun finančních prostředků ve výši 35 tis. Kč z položky Ostatní neinvestiční náklady do 
položky Cestovné. Jako důvod uvádí vyšší užitečnost využití finančních prostředků na prezentaci 
výsledků na třech konferencích.

b)    Projekt č. 1436314, sekce B-GEO, řešitel Mgr. Kusák, ved. doc. Vilímek, PřF UK. Řešitel 
zaslal žádost o přesun finančních prostředků ve výši 40 tis. Kč z položky Ostatní neinvestiční 
náklady do položky Cestovné. Jako důvod uvádí absolvování pracovně studijní stáže na univerzitě 
v Tübingenu, která proběhla v březnu – červenci 2015, a letní školy sesuvů v Kyrgyzstánu v srpnu 
2015.

Stanovisko GR UK: a) GR UK souhlasí s přesunem finančních prostředků; b) GR UK přihlédla k 
tomu, že v loňském roce hlavní řešitel již žádal o podobný převod finančních prostředků ve výši 35 
tis. Kč. Letos navíc ušetřil více jak 50 tis. Kč za neuskutečněnou cestu do Etiopie a letní školy jsou 
propláceny ve zcela výjimečných případech s aktivní účastí či výstupem. GR UK proto žádost 
zamítla.

6. Žádosti o změnu hlavního řešitele
a)    Projekt č. 640214, sekce C-LEK, řešitelka Mgr. Lucie Kalferstová, ved. doc. Dřevínek, 2. LF 

UK. Řešitelka zaslala žádost o změnu hlavního řešitele z důvodu ukončení studia na pí. Barboru 
Vlkovou, která není členkou řeš. kolektivu. Spoluřešitelka Bc. Vávrová ukončuje své magisterské 
studium. Pí. Vlková prý na projektu spolupracovala v laboratoři od ledna 2015.

b)    Projekt č. 235715, sekce C-LEK, řešitelka Mgr. Bezděková, ved. prof. Amler, 2. LF UK.
Řešitelka zaslala žádost o změnu hlavního řešitele z důvodu ukončení studia na Mgr. Divína, který 
není členem řeš.  kolektivu. Spoluřešitelé mají své projekty v roli hlavních řešitelů kromě Mgr. 
Buzga, který bude v příštím roce ukončovat PhD. studium. Mgr. Divín je prý součástí týmu, který 
řeší tento projekt.

c)    Projekt č. 1234214, sekce A-PP, řešitel Mgr. Šebesta, ved. doc. Havlíček, FHS UK. Řešitel
zaslal žádost o změnu hlavního řešitele z důvodu změny tématu disertační práce a odklonu od 
tématiky synestézie. Jako nového hlavního řešitele navrhuje Mgr. Džupovou, která není členkou 
řešitelského kolektivu, ale tématem se zabývala a na tento výzkum navazuje. Zároveň by došlo ke 
změně vedoucího projektu na dr. Chromého, který byl v kolektivu doposud jako spoluřešitel. 
Dosavadní spoluřešitelky by byly z praktických důvodů nahrazeny dvěma novými studentkami 
z FF UK.

Stanovisko GR UK: a) GR UK navrhla ukončit grantový projekt vzhledem k tomu, že pí. Vlková 
nebyla členem řeš. kolektivu a končí obě studentky, které jsou v řeš. kolektivu. Řešitelka podá 
závěrečnou zprávu a nevyčerpané fin. prostředky budou vráceny zpět na GA UK. GR doporučuje pí. 
Vlkové podat nový grantový projekt; b) GR UK navrhla ukončit grantový projekt vzhledem k tomu, 
že Mgr. Divín nebyl členem řeš. kolektivu. Řešitelka podá závěrečnou zprávu a nevyčerpané fin. 
prostředky budou vráceny zpět na GA UK. Mgr. Divínovi je doporučeno podat nový grantový 
projekt; c) GR UK rozhodla ukončit grantový projekt vzhledem k tomu, že dochází k obměně celého 
řeš. kolektivu. Řešitel podá závěrečnou zprávu a nevyčerpané fin. prostředky budou vráceny zpět na 
GA UK. Mgr. Džupová je doporučeno podat nový projekt do grantové soutěže.

7. Informace k 13. kolu soutěže GA UK
     formou Opatření rektora č. 36/2015 bylo s účinností k 1. září 2015 zveřejněno Vyhlášení 13. kola 

Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (2016).
Termínový kalendář soutěže GA UK:

Přihlášky nových projektů na rektorát: od 6. října 2015 do 19. listopadu 2015.
Žádosti o pokračování na rektorát: od 6. října do 21. ledna 2016.
Závěrečné zprávy a „hodnocení odloženo“ na rektorát: od 6. října do 7. dubna 2016. 
Stanovisko GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí.



3

8.    Různé
a) Informace o dopisu MŠMT týkajícím se SVV (Mgr. Nohel).
b) Předrezervace: sekce A - k jednomu projektu se mohou zaevidovat jako potenciální zpravodaj max. 

dvě osoby, u skupiny INF možnost přihlášení více než dvou; sekce B - 2 potenciální zpravodajové 
s výjimkou skupiny CH (tam pouze 1); sekce C – 2 potenciální zpravodajové k jednomu projektu. 
Sekce bude rozdělena na čtyři skupiny: 1) Pohybový aparát, chirurgie, stomatol., gynekol., 
neurovědy, smysly, biomechanika; 2) Cirkulace, ledviny a respirace; 3) Biochemie, humorální 
regulace; 4) Genomika, proteomika, krev, imunita, infekce.

c) Byla zrealizována výplata mimořádných odměn pro zpravodaje GA UK. Při jejich výpočtu bylo 
vedle počtu administrovaných nových projektů zpravodaji zohledněna účast na zasedáních a 
navýšena odměna za jeden bod z 800,- na 900,- Kč.

d) Výše doplňkových nákladů pro fakulty je nastavena na 15%, požadavek KTF 13%.
e) Končící členství v Dozorčí radě grantového financování.
f) Postup v případě mateřských dovolených.
g) Úprava dohody s oponenty, do které byla kvůli mlčenlivosti vložena nová věta do bodu 3. 

„Pracovník čestně prohlašuje, že bude hodnotit nepodjatě, anonymně a nebude sdělovat informace o 
projektu jiným osobám“. Zároveň bude tato informace vložena do aplikace.

h) Dotaz na p. Šroma: Je možné upravit aplikaci tak, aby zpravodaj ve skupině viděl anonymně 
oponentské posudky ostatních zpravodajů skupiny?

i) Návrh: Pokud zpravodaj vyřadí posudek (označí jako nerelevantní), měl by to v aplikaci zdůvodnit.
j) Definice hodnocení odloženo „HO“: Pokud závěrečná zpráva neobsahuje publikaci (či 

potvrzení o přijetí publikace do tisku), je třeba přiložit alespoň rukopis připravený 
k publikaci. V takovém případě může být hodnocení projektu odloženo Grantovou radou 
UK o jeden rok. O odložení hodnocení projektu nelze žádat předem;

Stanovisko GR UK: a) Dodatečné informace zajistí Mgr. Nohel; b) GR UK souhlasí 
s předrezervacemi ve všech sekcích, u sekce C max. 2 potenciální zpravodajové; c, d) GR UK bere na 
vědomí; e) prof. Höschl nebude znovu kandidovat na funkci předsedy Dozorčí rady, prof. Tomášek a 
prof. Červinková budou osloveni, zda budou pokračovat jako členové DR; f) GR UK rozhodla, že je 
třeba řešit záležitost individuálně a vycházet dotyčným vstříc; g) GR UK bere na vědomí; h) P. Šrom 
upraví aplikaci dle požadavku, anonymní posudky budou i ostatním zpravodajům k dispozici týden 
před zasedáním OR. i) GR UK rozhodla o vložení povinné kolonky pro zdůvodnění vyřazení 
oponentského posudku, p. Šrom upraví aplikaci. Je třeba upozornit zpravodaje na tuto novou 
povinnou kolonku; j) GR UK souhlasí s definicí „Hodnocení odloženo“.

9. Termín konání příští GR UK
Stanovisko GR UK: Příští zasedání GR UK bylo stanoveno na 23. 10. 2015 od 10 hod. Prosincové 
zasedání GR UK bylo stanoveno na 8. 12. 2015 od 10 hod.

Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu.
Zapsala: Mgr. Alena Tůmová, 2. 10. 2015
Schválil: prof. Petr Volf, 2. 10. 2015


