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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 17. 10. 2014

Přítomni:
prof. Volf, prof. Rudolf, prof. Suda, doc. Svoboda, RNDr. Yaghob, prof. Bobková
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, pí. Kramulová, dr. Kvačková, Mgr. Tůmová
Jako host: prof. Höschl, zástupce ÚVT UK Bc. Šrom, kandidát na místopředsedu OR A prof. Víšek, 
kandidát na místopředsedu OR C prof. Vítek
Omluveni: prof. Herget 

Program:
1. Zahájení
2. SVV - Žádost o přesun finančních prostředků č. projektu 260 000
3. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 19. 06. 2014
4. Personální záležitosti
5. Žádosti o změnu a jiné záležitosti
6. Informace k 12. kolu soutěže GA UK
7. Různé
8. Stanovení příštího termínu zasedání Grantové rady a Oborových rad

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

2. SVV – Žádost o přesun finančních prostředků č. projektu 260 000
Řešitel projektu doc. Zlatohlávek žádá o přesun finančních prostředků ve výši 140 tis. Kč z položky
„provozní náklady“ do položky „stipendia“ a převedení 10 tis. Kč z položky „režie“ do položky 
„stipendia“. Změnu zdůvodňuje mimořádně aktivním zapojením studentů do doktorandské konference.
Závěr GR UK: GR UK žádost projednala a schválila.

3. Kontrola zápisu
Str. 1, k bodu 1: C-LEK: 2. LF UK nebude předkládat žádný návrh za doc. Dřevínka.
Str. 1, k bodu 1: A-HN: VR PřF UK zaslala za dr. Michala Šimůnka návrh na zpravodaje. K projednání na 
dnešním zasedání. Od ředitele ÚSTR dr. Hazdry odpověď nepřišla.
Str. 1, k bodu 1: A-TFP: VR KTF UK zaslala za dr. Mikulicovou jeden návrh na zpravodaje. K projednání 
na dnešním zasedání.
Str. 1, k bodu 1: A-TFP: VR PF UK zaslala za doc. Krále dva návrhy na zpravodaje. K projednání na 
dnešním zasedání.
Str. 1, k bodu 1: C-LEK: VR 1. LF UK zaslala dva návrhy na zpravodaje. K projednání na dnešním 
zasedání.
Str. 1, k bod 3: GR UK: končí funkční období předsedů sekcí OR A, B a C. Oborová rada sekce A – na 
funkci nového místopředsedy byl navržen ze skupiny Ekonomie prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. z FSV.  
Na 1. zasedání Oborové rady bude provedena jeho volba. Oborová rada sekce B – na funkci nového 
místopředsedy sekce B byl dne 29. 5. byl optickou většinou zvolen prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, 
CSc. z FaF UK, který se stal ale proděkanem na FaF UK. Podle čl. 3 Grantového řádu nesmí být členem 
Grantové rady proděkan fakulty, proto je třeba navrhnout nového kandidáta na místopředsedu. Oborová 
rada sekce C – na funkci nového místopředsedy byl navržen prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. z 1. LF UK. 
Str. 1, k bodu 4: Nově jmenovaní zpravodajové obdrželi jmenovací dopisy k 1. 9. 2014 a budou pozváni 
na 1. zasedání oborových rad. Jsou to tito zpravodajové: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (A-
TFP), doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D (B-BIO), RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. (B-GEO), doc. 
MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D. (C) a prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D. (C).
Stanovisko GR UK: GR UK schválila zápis ze dne 19. 06. 2014 v předloženém znění. GR UK za doc. 
Dřevínka nebude žádat nového kandidáta; na nového kandidáta na místopředsedu OR B navržen 
prof. Martin Doležal; na prvých zasedáních oborových rad bude provedena volba kandidátů na 
místopředsedy.

4. Personální záležitosti – Oborová rada
a) A-HN: VR PřF UK ze dne 12. 6. 2014 navrhla Mgr. Tomáše Hermanna, Ph.D.
b) A–TFP: VR KTF UK ze dne 6. 10. 2014 navrhla ThLic. Ing. Marie Zimmermannovou, Th.D. 
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c) A–TFP: VR PF UK navrhla doc. JUDr. Alenu Mackovou, Ph.D. a doc. JUDr. Františka Cvrčka, CSc.  
d) B–GEO: VR PřF UK ze dne 15. 5. 2014 navrhla Mgr. Kateřinu Dočkalovou, Ph.D. 
e) B–MAT: VR MFF UK ze dne 24. 9. 2014 a 1. 10. 2014 navrhla doc. RNDr. Zbyněk Šíra, Ph.D.

Zároveň je potřeba zvolit nového vedoucího skupiny Matematika.  
f) C-LEK: VR 1. LF UK navrhla Ing. Karla Holadu, Ph.D. a doc. MUDr. Davida Netuku, Ph.D.
g) OR A-EK: Je potřeba zvolit nového vedoucího skupiny Ekonomie, kterým byl prof. Víšek (kandidát 

na místopředsedu) nebo potvrdit pokračování ve funkci vedoucího.
Závěr GR UK: a) dr. Hermann byl schválen ke jmenování zpravodajem, vedení OR A domluví 
s vedoucími skupin HN a TFP jeho zařazení do skupiny; b) Návrh na dr. Zimmermannovou nebyl 
schválen, místopředsedkyně OR A se pokusí zajistit jiného vhodného kandidáta; c) GR UK schválila 
ke jmenování zpravodajem do skupiny A-TFP doc. JUDr. Alenu Mackovou, Ph.D.; d) GR UK 
schválila ke jmenování zpravodajem do skupiny B-GEO Mgr. Kateřinu Dočkalovou, Ph.D; e) GR 
UK schválila ke jmenování zpravodajem do skupiny B-MAT doc. RNDr. Zbyňka Šíra, Ph.D., prof. 
Antoch a prof. Dolejší se domluví na vedení skupiny; f) GR UK schválila ke jmenování zpravodajem 
do skupiny C-LEK Ing. Karla Holadu, Ph.D; g) Vedoucím skupiny A-EK zůstává nadále prof. Víšek, 
GR UK bude očekávat návrh na rozšíření této skupiny.

Personální záležitosti – Dozorčí rada
     Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. (zástupce za přírodovědnou oblast) z FaF UK oznámil 

rezignaci na člena Dozorčí rady. Je potřeba navrhnout nového kandidáta.
Závěr GR UK: Prof. Volf osloví děkana FaF UK ohledně nového kandidáta. Prof. Opletal obdrží 
děkovný dopis.

5. Žádosti o změnu a jiné záležitosti
a) Žádost o přesun finančních prostředků grantového projektu č. 928214
Projekt č. 928214, A-EK, FSV UK, řeš. Ing. Lichard, ved. dr. Slobodyan. GA UK obržel žádost o 
přesun finančních prostředků ve výši 25 tis. Kč z položky „cestovné“ do položky „ostatní neinvestiční 
náklady“. Tyto prostředky chtějí využít na nákup matematického a statického softwaru (Matlab, Stata).
b) Dotaz ohledně odevzdání dat vedoucímu projektu č. 1130313
Projekt č. 1130313, A-PP, PedF UK, řeš. Mgr. Gorčíková, ved. dr. Seidlová Málková. GA UK obdržel 
dne 2. 10. e-mailem dotaz ohledně nároku na předání dat v papírové či elektronické podobě školitelce a 
vedoucí grantového projektu. U dat je nutné dodržet anonymitu. Řešitelka zaslala dne 13. 10. další e-
mail. E-maily byly zaslány prof. Rudolfovi a prof. Hergetovi k vyjádření. Prof. Herget se domnívá, že
problém má řešit příslušná oborová rada PGS. 
c) Žádost o změnu vedoucího projektu č. 658012
Projekt č. 658012, A-PP, PedF UK, řeš. Lojdová, ved. doc. Kodejška. GA UK obdržel dne 16. 10. 
žádost o změnu vedoucího, který se vzdal své funkce. Nově navržený vedoucí prof. Nedělka by převzal 
funkci vedoucího projektu. 
d) Předčasně ukončené řešení projektu č. 1918214  
Projekt č. 1918214, B-BIO, MFF UK, řeš. Mgr. Říhová, ved. prof. Štěpánek (1-letý projekt) – GA UK 
obdržel žádost o předčasné ukončení projektu. Jako důvod uvádí řešitelka zdravotní stav, kvůli kterému 
musela přerušit studium. Všechny finanční prostředky budou vráceny zpět na GA UK.
e) Žádost o změnu hodnocení projektu z „HO“ na „splněno“
Projekt č. 408211, B-BIO, PřF UK,řeš. Mgr. Dobeš, ved. dr. Filipp. Hodnocení projektu bylo odloženo 
s odůvodněním, že výstupy projektu jsou nedostačující. Prof. Volf s předsedou Oborové rady sekce B 
zkontrolovali hodnocení projektu a rozhodli navrhnout Grantové radě změnu na hodnocení „splněno“.
f) Duplicitní projekty
Projekt č. 974214, B-BIO, 3. LF UK, řeš. Mgr. Čepek, ved. doc. Černá a projekt č. 1200514, C-LEK,
3. LF UK, řeš. Zajacová, ved. doc. Černá. Při kontrole probíhajících projektů bylo zjištěno, že doc. 
Černá je vedoucí dvou prakticky totožných projektů.
g) Žádost o změnu hlavního řešitele projektu č. 118214
Projekt č. 118214, B-GEO, PřF UK, řeš. Ghadr, ved. doc. Mašín. GA UK obdržel žádost o změnu 
hlavního řešitele z důvodu předčasného ukončení doktorského studia řešitele. Vedoucí navrhuje na 
místo nového řešitele Mgr. Mohylu, který se zabývá ekvivalentním tématem.
h) Žádost o možnost zakoupení notebooku grantového projektu č. 962314 
Projekt č. 962314, C-LEK, FTVS UK, řeš. Mgr. Píglová, ved. doc. Jelen. GA UK obdržel žádost o 
možnost zakoupení notebooku do 25 tis. Kč z prostředků určených na nákup PC software.
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Závěr GR UK: a) GR UK žádost zamítla s tím, že je plánována koupě celouniverzitní licence Matlab. 
Očekává vrácení nevyčerpaných prostředků zpět GA UK, pokud nebudou využity na původní účel; 
b) GR UK upozorňuje, že výsledky grantu jsou majetkem UK (viz Smlouva čl. 6 odst. 2), ohledně 
odevzdání dat a zachování jejich anonymity doporučuje řešitelce obrátit se na příslušnou Oborovou 
radu doktorského studia; c) GR UK žádost schválila; d) GR UK vzala informaci na vědomí; 
e) GR UK vyslovila souhlas s úpravou projektu na hodnocení „splněno“ v rámci webové aplikace; 
f) GR UK shledala, že projekt č. 974214 řešitele Čepka je prakticky totožný s grantovým projektem 
č. 1200514 řešitelky Mgr. Zajacové z 3. LF UK. GR UK navrhuje odvolat doc. Černou z funkce 
zpravodaje GAUK a neprodleně zastavit řešení obou uvedených projektů s žádostí o vrácení
finančních prostředků. GR UK pověřuje předsedu, aby informoval rektora, který rozhodne o dalším 
postupu; g) GR UK žádost zamítla a doporučuje, aby student Mgr. Mohyla podal nový projekt. 
Projekt č. 118214 bude ve webové aplikaci zrušen; h) GR UK žádost schválila.
                                                                                               

6. Informace k 12. kolu soutěže GA UK
     Prof. Volf informoval o změně dokumentace, konkrétně o změně Grantového řádu a Opatření 

rektora č. 22/2014 (Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze), v obojím 
jsou zapracovány změny projednané již dříve GR UK. 

     Prof. Volf informoval o termínovém kalendáři soutěže GA UK (Opatření rektora č. 23/2014
Vyhlášení 12. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2015)).

Závěr GR UK: GR UK vzala informace na vědomí.

7. Různé     
Informace prof. Volfa:

a)   Ministerstva zemědělství vyzvalo (v dané zprávě určeno pro AV ČR) ke sjednocení přístupu 
poskytovatelů účelové a institucionální podpory k žadatelům o grant, v rámci kterého se 
předpokládá provádění pokusů na zvířatech. V současnosti jsou v sekci C (Lékařské vědy) projekty 
pokusů schvalovány u všech žádostí o projekty GA UK. Stanovisko Ministerstva zemědělství 
umožňuje, aby se projekty pokusů schvalovaly pouze u projektů přijatých k financování 
(sjednocení s praxí skupiny B Přírodní vědy). Na dotaz z 1. LF UK byl dne 26. 9. zaslán e-mail 
s odpovědí, že pokud by GR UK měla přistoupit na změny, musely by s tím souhlasit všechny 
lékařské fakulty.

b) Finální podoba oponentského formuláře, ke kterému členové Grantové rady zasílali připomínky.
c) Vyhodnocení ankety pro aplikanty GA UK – cílem průzkumu bylo získání zpětné vazby od 

uživatelů pro zlepšení koncepce a procesního fungování GA UK. Respondenty byli studenti – hl. 
řešitelé projektu GA UK, nebo ti, kteří v pozici hl. řešitele podávali žádost o projekt, který nebyl 
přijat k financování. 

d) Přes letní období byly zadány požadavky na úpravu aplikace pro 12. kolo soutěže GA UK, z těch 
nejdůležitějších např. aplikace byla přeložena do anglického jazyka; možnost podání pouze jedné 
přihlášky žadatelem; povinné potvrzení čestného prohlášení; kontrola vložení životopisů hlavního 
řešitele a vedoucího; možnost přidání max. 3 jmen oponentů, které se řešitel nepřeje oslovovat pro 
oponování projektů; vloženo nové pole „splnění cílů projektu“ v závěrečných zprávách pro 
řešitele, aby se vyjadřovali ke splnění/nesplnění cílů projektu; do instrukcí závěrečné zprávy 
vloženo, že pokud řešitel vykazuje publikaci jako výsledek řešení projektu a neuvádí v něm 
poděkování GA UK, má uvést důvod; znemožnění podání žádosti o pokračování projektu přes 
původní délku projektu.

e) 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, u 
projektů v šedé zóně zůstává 2. zpravodaj, který se vyjádří, zda by projekt doporučil či 
nedoporučil.

f) Bc. Šrom byl vyzván prof. Volfem, aby informoval o zajištění aplikace GAUK a to zejména s 
ohledem na odchody pracovníků z Oddělení pro informační systém UK, a na návaznost aplikace
na mzdový systém.

g) Byly vyplaceny mimořádné odměny pro zpravodaje GA UK. Při jejich výpočtu byl zohledněn
počet administrovaných nových projektů zpravodaji i účast na zasedáních.

h) Výše doplňkových nákladů pro fakulty nastavena na 15%, požadavek KTF 13%, FSV 14%.
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Závěr GR UK: a). GR UK rozhodla, že pro 12. kolo soutěže již nelze měnit zavedená pravidla.
Lékařské fakulty budou informovány a vyzvány ke společnému jednání; b) GR UK se dohodla na 
finální podobě oponentského formuláře, max. počet bodů bude 60; c) GR UK se s anketou detailně 
seznámila a byla s výsledkem ankety spokojena; d) GR UK vzala informaci na vědomí; e) GR UK 
vzala informaci na vědomí; f) Bc. Šrom informoval, že všechny dohodnuté požadavky pro úpravu 
aplikace pro začátek běhu aplikace byly realizovány a otestovány i přes odchody spolupracovníků.
Přenosy z GA UK do mzdového systému jsou aktuálně funkční, ale v případě požadavků na změny 
smluv DPP s oponenty, které budou vyžadovat úpravu importů na straně mzdového systému, se bude 
muset GA UK obracet na dodavatele EGJE, neboť osoba, která měla importy na starost, na UK již 
nepracuje. Dohodnuté množství kapacit pro úpravy aplikace GAUK se nemění, ale je nutné plánovat 
důležité úpravy více dopředu, neboť klesne časová pružnost na řešení požadavků; g) GR UK vzala 
informaci na vědomí; h) GR UK vzala informaci na vědomí a kladně hodnotila rozhodnutí KTF a 
FSV.

8.    Stanovení příštího termínu konání GR UK: 11. 12. 2014 od 10 hod., termíny zasedání 1. OR: OR   
      A 12. 12., OR B 15. 12. a OR C 16. 12., vždy od 10 hod.
      Stanovení termínu pro SVV: Bude stanoveno na příštím zasedání GR UK v prosinci.

Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu.
Zapsala: Alena Tůmová, 30. 10. 2014
Schválil: Petr Volf 31. 10. 2014


