
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 02. ŘÍJNA 2012

Přítomni:
Prof. Volf, prof. Herget, prof. Tesař. Doc. Suda, prof. Malý, RNDr. Yaghob
Za odbor pro vědu a výzkum: Mgr. Michlová, Mgr. Tůmová
Omluveni: Kramulová, 
Nepřítomni: prof. Bobková, prof. Höschl

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 27. 06. 2012
3. Personální záležitosti

a. Personální změny - OR
b. Personální změny – GR UK

4. Žádosti o změnu 
a. Změna hlavního řešitele – projekt č. 396611
b. Změna struktury rozpočtu – projekt č. 40010
c. Přehodnocení finančních prostředků projektu č. 539712
d. Prodloužení doby řešení projektu č. 99910

5. Informace k 10. kolu soutěže GA UK
6. Různé

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

2. Kontrola zápisu
Str. 1-2, bod 5: Žádost o změnu v grantovém projektu GA UK č. 705312: na svém zasedání dne 
27. 06. 2012 rozhodla GR UK zrušit projekt č. 705312 Mgr. Františka Dinnbiera, MFF UK a finanční 
prostředky určené pro projekt vrátit zpět GA UK. Dopisem kvestora UK ze dne 14. 08. 2012 bylo 
potvrzeno vrácení přidělených prostředků (93 tis. Kč).
Str. 3 - 4, bod 7: Personální změny – OR: byli jmenováni noví zpravodajové dle rozhodnutí GR ze 
dne 27. 06. 2012; doplnění skupiny CH za doc. Zuskovou bylo odloženo z důvodu vyžádání dalších 
doplňujícíh materiálů  po PřF UK -  projedná GR UK na dnešním zasedání. Doplnění skupiny HN o 
orientalistu projedná GR UK taktéž na dnešním zasedání. Dále trvá úkol doplnění skupiny BIO za doc. 
Stopku (zajišťuje GA UK,  bude projednáváno na nejbližším zasedání VR PřF UK) a úkol doplnění 
sekce B a sekce C o mikrobiology (zajišťuje doc. Suda, v jednání na PřF UK); dále byl osloven děkan 
1. LF UK o návrh za doc. Smetanu, kterému vyprší funkční období 15. 11. 2012. 
Personální změny  - GR: - k dojednání na dnešním zasedání GR UK.
Stanovisko GR  UK ke kontrole zápisu: GR UK schválila zápis ze zasedání dne 27. 06. 2012 
v předloženém znění.

3. Personální záležitosti
a. OR: GR UK projednala doplnění skupiny CH za rezignující doc. Zuskovou, skupiny HN 

o orientalistu a skupiny SP za rezignující prof. Jurkovou.
Závěr GR UK: GR UK schválila ke jmenování zpravodajem Doc. Bosákovou (B-CH) a Doc. 
Ondráše (A-HN). V případě jmenování Dr. Černého (A-SP) rozhodla následovně: vzhledem 
k nepřítomnosti dotyčného v ČR po celé 10. kolo soutěže rozhodla GR UK vyzvat FHS UK 
k navržení jiného kandidáta a doručení materiálů na GA UK do konce listopadu t.r. Pokud by se 
do uvedeného data nekonala žádná VR FHS UK, byl by Dr. Černý zpravodajem jmenován 
(zajistí GA UK). RNDr. Yaghob zajistí nového vedoucího skupiny SP.

b. GR UK: GR UK projednala navržení kandidáta na místopředsedu sekce C a 
situaci v předsednictvu OR B. 

Závěr GR UK: Jako kandidáta na místopředsedu OR C navrhla GR UK doc. Rudolfa, který 
s kandidaturou souhlasí. Jako host bude pozván na příští zasedání GR UK, na 1. OR C bude 



provedena volba; k 13. 12. 2014 končí funkční období předsedy a místopředsedy OR B. 
Z důvodu zachování kontinuity navrhuje proto stávající místopředseda OR B svou rezignaci již 
v prosinci 2012. Rezignaci oznámí na příští GR UK, stejně jako jméno navrženého nového 
místopředsedy. Na 1. OR B by pak byla provedena volba místopředsedy OR B. Po uplynutí 
funkčního období předsedy OR B (prosinec 2014) by byla provedena volba nového předsedy a 
místopředsedy OR B.

4. Žádost o změnu
a. Změna hlavního řešitele – projekt č. 396611
Jelikož se v projektu jedná o obměnu celého studentského kolektivu (změna hlavního řešitele 
+ ukončení účasti spoluřešitele), předložil prof. Volf žádost GR UK. Původní hlavní řešitel má 
být nahrazen Magdalenou Kratochvílovou, studentkou 5. ročníku PřF UK, která na projektu 
pracovala již dva roky, nebyla však zařazena do kolektivu. V příloze žádosti dokládá vedoucí 
projektu její výsledky a důležitost pokračování projektu.
b. Změna struktury rozpočtu – projekt č. 40010
Hlavní řešitelka projektu Mgr. Martina Štípková, FSV UK, zaslala žádost o přesun financí 
(15.000,- Kč) z položky Ostatní neinvestiční náklady do položky Cestovné. Jedná se o převod 
celé přidělené částky. Jako důvod uvádí, že po zkrácení financí na cestovné není možné 
uskutečnit plánovanou konferenci v dánském Aalborgu. Pro kvalitu projektu považuje 
řešitelka za klíčové  být v kontaktu s mezinárodní vědeckou komunitou (podpořeno 
školitelem). Proto se výdaje na ONN rozhodla zrušit + v omezené míře získá finanční podporu 
z katedry sociologie FF UK. Toto bude mít vliv na plánované analýzy, které ukončí rokem 
2010, neboť nebude hradit získání nejaktuálnějších dat od Českého statistického úřadu.
c. Přehodnocení finančních prostředků projektu č. 539712
Prof. předkládá GR UK informace o stornované žádosti projektu č. 539712 z důvodu 
opodstatněných pochybností o řešení projektu: GA UK obdržel žádost Mgr. L. Žilincové, FF 
UK o převední téměř celé částky přidělené na Ostatní neinvestiční náklady (z přidělených 45 
tisíc bylo vyčerpáno pouze 510,- Kč) do stipendií (32 tisíc pro hlavní řešitelku, zbytek pro 
nově navrhovaného spoluřešitele).  Žádost na základě informací v ní uváděných o způsobu 
řešení projektu vzbudila pochybnosti o řádném řešení projektu, proto prof. Volf požádal 
řešitelku a jejího vedoucího o doplňující informace. Vedoucí projektu žádost nepodpořil. 
Řešitelka zaslala vyjádření, v kterém však doplňující informace neposkytla a závěrem vyzvala 
GA UK, aby její žádost pokládala za bezpředmětnou.
d. Prodloužení doby řešení projektu č. 99910
GA UK obdržel žádost o prodloužení projektu č. 99910, a to bez finanční podpory. Hlavní 
řešitel Mgr. Ondřej Lukšan, 1. LF UK předpokládá ukončení věcné části projektu v termínu, 
nicméně se obává, že nestihne publikovat výsledky. Z tohoto důvodu žádá o odložení termínu 
podání závěrečné zprávy o 6 měsíců. Aplikace však neumožňuje takovéto řešení, proto 
v souvislosti se zavedením hodnocení „hodnocení odloženo“ navrhujeme, aby řešitel podal ZZ 
v termínu a po udělení hodnocení HO by získal možnost doložit výsledky v příštím roce. 

Závěr GR UK: a) GR UK souhlasí se změnou, jelikož navrhovaná řešitelka se na práci na 
projektu již podílela. Obecně však výměny celého kolektivu považuje GR UK za nevhodné 
z důvodu zachování kontinuity projektu a doporučuje, aby proto v kolektivu vždy zůstával 
alespoň jeden původní řešitel; b) GR UK souhlasí se změnou; c) GR UK bere informaci na 
vědomí; d) žádosti není možné vyhovět, nicméně vzhledem k příslibu publikování výsledků a 
k zavedení čtyřstupňového hodnocení lze předpokládat, že řešitel bude mít možnost dodatečně 
doložit výsledky zcela standardně v rámci tohoto hodnocení.

5. Informace k 10. kolu soutěže GA UK
 Prof. Volf informoval o změně dokumentace, konkrétně o Opatření rektora č. 7/2012 (Zásady 

činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze), v kterém jsou zapracovány změny, 
projednané již dříve GR UK. 

 Prof. Volf informoval o termínovém kalendáři soutěže GA UK (Opatření rektora č. 8/2012 
Vyhlášení 10. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2013)).

Závěr GR UK: GR UK vzala informace na vědomí



6. Různé
 prof. Volfa informoval o letních úpravách aplikace GA UK, zejména o realizaci

čtyřstupňového hodnocení projektů a zavedení fixní výše režie (dle požadavků jednotlivých 
fakult), která bude vypočítávána automaticky aplikací GA UK. Dále informoval o zrealizování 
výplaty mimořádné odměny pro zpravodaje GA UK. Při jejich výpočtu bylo vedle počtu 
administrovaných nových projektů zpravodaji také zohledněno doporučení DR k jejich výši 
(kvalita práce zpravodajů) a účast na zasedáních.

 Projednání termínu příštího zasedání GR UK a 1. OR
Závěr GR UK:  GR UK vzala informace na vědomí. Termín konání příštího zasedání GR 
UK: 6. 12. 2012, 9:30 hod; termíny zasedání 1. OR: B 12. 12. 2012, C 13. 12. 2012, A 14. 12. 
2012, vždy od 10 hod.

Zapsala: Michlová, 4. 10. 2012
Schválil: Volf, 5.10.2012




