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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK ZE DNE 10. 06. 2016 
 
Přítomni:   
prof. Volf, prof. Víšek, prof. Doležal, doc. Svoboda, prof. Rudolf  
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, Mgr. Michlová, pí. Mrkvičková, Mgr. Tůmová 
Jako host: prof. Höschl, Bc. Šrom zástupce ÚVT UK 
Omluveni: prof. Bobková, prof. Pudil, prof. Vítek. 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 20. 05. 2016 
3. Personální záležitosti 
4. Žádost o změnu 
5. Přípravy 14. kola soutěže – aplikace, návrhy úprav 
6. Projednání návrhů OR na hodnocení závěrečných zpráv projektů GA UK, které ukončily 

řešení k 31. 12. 2015 
7. Výsledky analýz  
8. Stanovení příštího termínu konání GR UK a OR GA UK 

 
1. Zahájení 
Prof. Volf přivítal přítomné a zahájil zasedání. 
 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 20. 5. 2016 
Str. 1, k bodu 3 b): C-LEK – předseda sekce C prof. Rudolf z LF HK UK se stal proděkanem a dle 
Grantového řádu nesmí být proděkan členem Grantové rady. Novým předsedou se stane stávající 
místopředseda prof. Vítek z 1. LF UK. Na Oborové radě sekce C byl zvolen nový místopředseda prof. 
Pudil z LF HK UK. 
Str. 3, k bodu 7: Termíny příštích zasedání GR UK viz bod 8. 
Závěr GR UK: GR UK schválila zápis ze dne 20. 05. 2016 v předloženém znění. 
 
3. Personální záležitosti - Oborová rada 

Větší obměna oborových rad, která se uskuteční ke konci tohoto kola soutěže GA UK: V 
sekci A se jedná o skupiny: 1) Teologie, filozofie, práva, 2) Historie, národopis a 3) Psychologie, 
Pedagogika; v sekci B skupiny: 1) Fyzika, 2)  Geovědy a 3) Chemie;  v sekci C skupiny C1, C3 a 
C4.  

a) A – INF:  VR MFF UK ze dne 1. 6. 2016 navrhuje dva kandidáty za končící zpravodaje doc. 
Lopatkovou a dr. Jákla: doc. RNDr. Vladislava Kuboně, Ph.D. a RNDr. Pavla Parízka, Ph.D.  

b) B – FYZ: VR MFF UK ze dne 1. 6. 2016 navrhuje čtyři kandidáty za končící zpravodaje doc. 
Dvořáka, prof. Pláška, prof. Štěpánkovou: doc. RNDr. Zdeňka Drozda, Ph.D., doc. RNDr. Lenku 
Hanykovou, Dr., doc. RNDr. Zděňka Doležala, Dr. a doc. RNDr. Františka Trojánka, Ph.D. 

c) C1 - CHIR:  VR 3. LF UK ze dne 2. 6. 2016 navrhuje kandidáta se zaměřením na neurovědy: doc. 
MUDr. Aleše Bartoše.  

d) C1 – CHIR: VR 1. LF UK navrhuje dva kandidáty za doc. Kalvodovou: doc. MUDr. Petru Liškovou, 
MD, Ph.D. a MUDr. Otakara Rašku, Ph.D. 

e) C1 – CHIR: VR FTVS UK navrhuje kandidáta za doc. Hoškovou: doc. PaedDr. Dagmaru Pavlů, CSc. 
f) C2 – CIR:  VR FTVS UK navrhuje kandidáta za prof. Bunce: doc. MUDr. Jana Hellera, CSc. 
g) C4 -  OII:  VR LF PL UK navrhuje dva kandidáty za prof. Ulčovou-Gallovou: doc. Ing. Jaroslava 

Hrabáka, Ph.D. a doc. MUDr. Milana Štengla, Ph.D. 
Stanovisko GR UK: a) GR UK schválila ke jmenování zpravodajem doc. RNDr. Vladislava Kuboně, 
Ph.D. a RNDr. Pavla Parízka, Ph.D. k 1. 9. 2016; b) GR UK schválila ke jmenování zpravodajem 
doc. RNDr. Zdeňka Drozda, Ph.D., doc. RNDr. Lenku Hanykovou, Dr. a doc. RNDr. Františka 
Trojánka, Ph.D. k 1. 9. 2016; c) GR UK schválila ke jmenování zpravodajem doc. MUDr. Aleše 
Bartoše k 1. 9. 2016; d) GR UK schválila ke jmenování zpravodajem doc. MUDr. Petru Liškovou, 
MD, Ph.D. k 1. 9. 2016; e) GR UK by uvítala zaslání za doc. Hoškovou ještě jednoho nového návrhu; 
f) GR UK schválila ke jmenování zpravodajem doc. MUDr. Jana Hellera, CSc. k 1. 9. 2016; g) GR 
UK schválila ke jmenování zpravodajem doc. Ing. Jaroslava Hrabáka, Ph.D. k 1. 9. 2016. 
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4. Žádost o změnu 
a)   Projekt č. 64216, sekce C-CIR, řešitelka MUDr. Nepožitek, ved. prof. Šonka, 1. LF UK . 

Řešitel zaslal žádost o přesun finančních prostředků ve výši 20 tis. Kč z položky Ostatní 
neinvestiční náklady do položky Cestovné. Jako důvod uvádí účast na mezinárodním kongresu 
konaném v Itálii. Prof. Volf řešitele požádal o vysvětlení: 1/ Jak pokryje 20 tis. Kč v Ostatních 
neinvestičních nákladech? 2/ Kde a jak byla plánována účast na mezinárodním kongresu, neboť 
v přihlášce grantu je plánována pouze účast na tuzemské konferenci? Dne 7. 6. obdržela kancelář 
GA UK následující odpověď: 1/ Plánovaný software pořídili za symbolickou cenu, a proto se 
rozhodli použít finanční prostředky k prezentaci výsledků; 2/ Z důvodu uzavření dílčích výsledků 
dříve, než původně plánovali, se rozhodli pro účast na kongresu, přestože původně neplánovali 
účast na zahraniční konferenci. 

b)   Projekt č. 178715, sekce A-EK, řešitelka PhDr. Matysková, ved. doc. Steiner, FSV UK. 
Řešitelka žádá o prominutí podmínky aktivní účasti na konferenci v Maastrichtu. Vyžádali jsme si 
vyjádření, proč nemá na konferenci alespoň poster. Řešitelka se vyjádřila, že v termínu pro 
podávání příspěvku neměla hotové všechny výsledky potřebné pro odevzdání příspěvku. Na 
cestovné má 35 tis. Kč. 

Stanovisko GR UK: a) GR UK souhlasí s přesunem finančních prostředků ve výši 20 tis. Kč z 
položky Ostatní neinvestiční náklady do položky Cestovné; b) GR UK nesouhlasí s hrazením účasti 
na konferenci bez aktivní účasti či posteru z prostředků GAUK. Doporučuje případnou účast na 
konferenci hradit z jiných zdrojů.  
 
5. Přípravy 14. kola soutěže – aplikace, návrhy úprav 
• Vyhlášení 14. kola Grantové agentury UK vyjde Opatřením rektora.  
• Změna Zásad činnosti GA UK : V souvislosti s novelou zákona se mění název „Univerzita Karlova 

v Praze“ na „Univerzita Karlova“. Čl. 3 bod 1 se nahrazuje slovní spojení „s dlouhodobými“ na „se 
strategickými“ záměry fakulty.  Doplnění čl. 4 bod 8: „Žádost o přezkoumání rozhodnutí o 
nedoporučení grantového projektu k financování zasílá Grantové radě hlavní řešitel do 30 dnů od 
vyhlášení výsledků soutěže.“. Změna byla schválena Kolegiem rektora UK dne 30. 5. 2016. Krácení 
stipendií a mezd nebylo schváleno. Materiál bude předložen Vědecké radě UK dne 23. 6. 2016. 

• Bude potřeba upravit smlouvu s řešiteli týkající se dedikace čl. 6 bod 2: Ve všech výstupech 
grantového projektu, včetně publikací, je vhodné uvést vždy výslovně uvést, že vznikly na základě plné 
nebo částečné finanční podpory GA UK. Důvod chybějícího poděkování je nutné uvést v závěrečné 
zprávě projektu.  

Stanovisko GR UK: GR UK bere informaci na vědomí. Souhlasí se změnou textu v čl. 6 bod 2 
smlouvy s řešiteli. 
 
       Aplikace: 

a) 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 – dva potenciální zpravodajové 
k jednomu projektu. Sekce C si odsouhlasila nové zkratky pro pracovní skupiny: CHIR) Pohybový 
aparát, chirurgie, stomatol., gynekol., neurovědy, smysly, biomechanika; CIR) Cirkulace, ledviny a 
respirace; BCH) Biochemie, humorální regulace; OII) Genomika, proteomika, krev, imunita, 
infekce.  

b) Nová formulace čestného prohlášení: „Prohlašuji, že jsem tuto přihlášku zpracoval/a samostatně a 
že cíle tohoto projektu nejsou shodné s jiným projektem financovaným nebo navrhovaným GA UK 
nebo jinou grantovou agenturou. Beru na vědomí, že pokud dochází k tematické návaznosti na 
končící, probíhající či jiný navrhovaný projekt, je třeba tuto skutečnost uvést v Anotaci projektu a 
vysvětlit na závěr kapitoly Současný stav poznání. Jsem si vědom/a, že bez svolení vedoucího 
projektu nesmí být text projektu poskytnut osobě mimo řešitelský kolektiv.“  

c) Po zveřejnění závěrečných zpráv zaslat oznámení proděkanům fakult s informací o hodnocení 
závěrečných projektů včetně informace o mimořádně dobrých a nesplněných projektech GA UK 
(formou odkazu na webové stránky GA UK s projekty příslušné fakulty) se jménem řešitele.  

d) Byly vyplaceny odměny pro oponenty a budou se připravovat podklady pro vyplacení odměn 
zpravodajům. Prof. Volf navrhuje zvýšit odměnu pro zpravodaje z 900,- Kč na 1000,- za 1 bod. 

e) Požadavky sekce B: 1/ Stejný projekt znovu podaný by měl být přiřazen stejnému zpravodaji? 2/ 
Nesplněné projekty by mohly být změněny na splněné, pokud dodají řešitelé výstup do konce roku; 
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3/ Návrh pro vložení varianty vyjádření zpravodaje ve výroční zprávě projektu ohledně 
„Komentáře k čerpání finančních prostředků za rok“ zní: Není možno posoudit. Nyní je výběr 
z variant: Finančních prostředky byly vyčerpány a) korektně; b) nekorektně; 4/ Ve výroční zprávě 
zobrazovat zpravodajům tabulku s výpisem čerpaných finančních prostředků? 5/ Požadavek, aby 
jazyk přihlášky projektu nebylo možno kombinovat.  

f) Požadavky sekce C: 1/ Hlavní řešitel by měl řešit celkově jeden projekt, může být spoluřešitelem u 
ostatních projektů. Důvod je ten, že řešitel nezvládne řešit více projektů a nemá pak žádné výstupy; 
2/ Možnost vpisování do e-mailů osobních zpráv zpravodajů pro oponenty při odesílání oslovení.  

g) Návrh: Do e-mailu pro hlavní řešitele, který se odesílá po vyhlášení výsledků, přidat informaci 
ohledně podpisu smluv, aby se řešitelé obraceli na vědecké oddělení příslušné fakulty. 

Stanovisko GR UK: a) GR UK souhlasí s předrezervacemi a bere na vědomí zkratky pro pracovní 
skupiny v sekci C; b) GR UK souhlasí s novou formulací čestného prohlášení; c) Informace bude 
zaslána proděkanům fakult; d) GR UK bere na vědomí; e) 1/ Informace o projektech opakovaně 
podaných včetně loňských zpravodajů bude poskytnuto vedoucím skupin týden před zasedáním 
oborové rady a znovu připomenutí e-mailem jeden den před oborovou radou; 2/ GR UK souhlasí 
s návrhem; 3/ GR UK souhlasí s návrhem vložení 3. varianty „není možno posoudit“. U takto 
hodnocených projektů GR UK doporučuje redukci fin. prostředků na další rok; 4/ Čerpání fin. 
prostředků by měla kontrolovat sama fakulta; 5/ Vložit do aplikace upozornění, že projekt se podává 
v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, v rámci jednoho projektu není možno jazyky 
kombinovat; f) 1/ Zatím nebude realizováno, nejprve je třeba analyzovat současný stav; 2/ GR UK 
nedoporučuje zasahovat do oslovovacího e-mailu; g) GR UK souhlasí s návrhem vložit upozornění do 
textu mailu pro hlavního řešitele.  

 
6. Projednání návrhů OR na hodnocení závěrečných zpráv projektů GA UK, které ukončily řešení 

k 31. 12. 2015 
a)   Projekt č. 1342214, sekce A-SP, řeš. Mgr. Oberpfalzerová, ved. prof. Jeřábek, FSV UK. 

Řešitelka projektu s „hodnocením odloženo“ žádá ze zdravotních důvodů o odklad hodnocení o 
další rok, případně do doby, kdy bude v následujících měsících článek přijat.  

b)   Hlavním úkolem 3. zasedání OR bylo stanovit závěrečné hodnocení projektů GA UK, které 
ukončily řešení k 31. 12. 2015. Za všechny sekce bylo hodnoceno celkem 443 závěrečných zpráv 
projektů z let 2012, 2013, 2014 a 2015 (59 z roku 2012, 227 z roku 2013, 133 z roku 2014 a 24 
z roku 2015) a z toho bylo 99 doplněných závěrečných zpráv s označením „hodnocení odloženo“ 
(z 99 „HO“ projektů bylo SP -  67 projektů, NS – 30 projektů, projekt č. 671612 řeš. Matrasové 
bude odložen o další rok a projekt č. 1342214 řeš. Oberpfalzerové viz výše).   

Na základě návrhů zpravodajů bylo uděleno projektům hodnocení „mimo řádně dobrý“  v 63 případech, 
„splněný“  ve 234 případech, „nesplněný“  ve 36 případech a „hodnocení odloženo“ ve 110 případech 
(včetně 2 projektů odložených o další rok).  
Řešitelé a vedoucí projektů s „HO“ obdrží automatický e-mail, ve kterém budou informováni o odložení 
hodnocení projektu o jeden rok a vyzváni, aby do března příštího roku dodatečně doložili relevantní 
publikační výstupy. V opačném případě bude Grantová rada nucena hodnotit jejich projekt jako nesplněný. 
Termín pro dodatečné doložení výsledků bude shodný s termínem standardních závěrečných zpráv. 
Stanovisko GR UK: a) GR UK souhlasí s odložením projektu o další rok ze závažných zdravotních 
důvodů; b) GR UK potvrdila hodnocení projektů navržených oborovými radami. 

 
7. Výsledky analýz  
a) počty studentů podle studia 
b) oponenti, kteří hodnotí všechny své projekty jako nadstandardní 
c) oponenti, kteří hodnotí všechny své projekty jako nerealistické 
d) úspěšnost projektů, kde je osoba zpravodajem a zároveň oponentem 
e) reakce univerzitních a mimouniverzitních oponentů 
f) bodová hranice přijatých projekt ů 
Stanovisko GR UK: a) GR UK vzala informace na vědomí; b) Hodnocení těchto oponentů bude dále 
analyzováno; c) žádné takové projekty nejsou; d) GR UK vzala informaci na vědomí; e) GR UK 
vzala informaci na vědomí. Doporučuje apelovat na zpravodaje, aby zasílali posudky více 
mimouniverzitním oponentům; f) GR UK vzala informaci na vědomí.  
 
8. Stanovení příštího termínu konání GR UK a OR GA UK: 
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GR UK ve 14. kole (návrh): dne 13. 10. (Čt) nebo 14. 10. (Pá) 2016 od 10 hod. 
GR UK ve 14. kole před OR GA UK: 7. 12. (St), 8. 12. (Čt) nebo 9. 12. (Pá) 2016 od 10 hod. 
Zasedání 1. oborových rad GA UK ve 14. kole v Zelené posluchárně:  
13. 12. (Út) 2016 – zasedání OR C od 9:30 hod. 
14. 12. (St) 2016 – zasedání OR A od 10 hod. 
16. 12. (Pá) 2016 – zasedání OR B od 10 hod. 
Závěr GR UK:  Příští zasedání GR UK byla stanovena na 13. 10. 2016 (Čt) a 7. 12. 2016 (St). 
Termíny zasedání 1. oborových rad vzala GR UK na vědomí. 
 
 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 
Zapsala: Mgr. Alena Tůmová, 15. 06. 2016 
Schválil: prof. Petr Volf, 17. 06. 2016 
 


