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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 20. 05. 2015

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

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 12. 03. 2015
3. Personální záležitosti
4. Zrušené projekty
5. Žádost o změnu hlavního řešitele
6. Námitky navrhovatelů na nepřijetí projektů v 12. kole soutěže GA UK
7. Závěrečné zprávy
8. Rekapitulace termínů příštího zasedání OR 
9. Různé

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

2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 12. 03. 2015
Str. 1, k bodu 3: Termín zasedání Oborových rad GA UK: Oborovým radám byly zaslány 
pozvánky s upozorněním na změnu termínu.
Str. 2, bod 6: Projekty, u kterých byla zjištěna duplicita textu: Řešitelům projektů č. 395715 a č. 
395615, č. 202115 a č. 367615, č. 68215 a č. 104815, č. 187415 a č. 187615, č. 200715 a č. 206415, č. 
392915 a č. 392815, č. 201615 a č. 215015 byly zaslány dopisy.  Doc. Tůma z MFF UK, vedoucí
projektů č. 392815 a č. 392915 podal ústní vysvětlení a navrhovatel jednoho z projektů JUDr. 
Steinhauser zaslal omluvný e-mail. Dne 4. 5. 2015 zaslal dopis doc. Procházka z MFF UK, vedoucí 
projektů č. 201615 a č. 215015, návrh odpovědi dopisu byl přiložen. Dne 18. 5. 2015 zaslaly e-mailem 
vyjádření navrhovatelky Mgr. Šafratové č. 68215 a Mgr. Hulcové č. 104815, prof. Volf jim odpověděl 
téhož dne.
Str. 3, k bodu 7: GR UK projednala doporučení zpravodajů na přidělení finančních prostředků v 12. 
kole soutěže. Návrh GR UK byl předložen Kolegiu rektora dne 23. 3. 2015, schválen v předložené 
podobě a výsledky byly 23. 3. 2015 zveřejněny na www stránkách GA UK. Zároveň byli řešitelé
informováni e-mailem o přijetí či nepřijetí projektu (včetně informace ohledně úspěšnosti projektů).
Ve spolupráci s EO RUK bylo zajištěno převedení finančních prostředků na fakulty a s ÚVT UK tisk 
smluv. Smlouvy byly odeslány na fakulty, termín pro vrácení jednoho tiskopisu podepsaného děkanem 
fakulty a řešitelem/vedoucím na GA UK byl stanoven na 25. května. 
Stanovisko GR UK ke kontrole zápisu: GR UK schválila zápis ze dne 12. 03. 2015 v předloženém 
znění. GR UK souhlasí se zněním dopisu doc. Procházkovi.

3. Personální záležitosti  - Oborová rada
a) A-PP: Doc. Suchý zaslal e-mailem svoji rezignaci na funkci zpravodaje k 1. 3. 2015. VR 

FTVS projednala dne 22. 4. 2015 následující kandidátku: PhDr. Ivanu Harbichovou, Ph.D.
b) A-PP: Na funkci zpravodaje písemně rezignovala dne 9. 4. 2015 prof. Šulové z FF UK, která 

dokončí 12. kolo soutěže GA UK. FF UK byla požádána o zaslání návrhů na kandidáty. 
Skupina pedagogika, psychologie potřebuje posílit, proto byly o návrh dvou kandidátů 
požádány i FHS UK a PřF UK.

c) A-INF: Ke konci tohoto grantového kola ve funkci zpravodaje končí dr. Gregor (MFF) –
teoretická informatika, doc. Smutek (1. LF) – bioinformatika – oddělení výpočetní techniky a
dr. Yaghob (MFF) – softwarové systémy. GR UK navrhla MFF UK čtyři kandidáty: dr. 
Šámal (MFF) - teoretická informatika, dr. Pilát (MFF) - teoretická informatika, dr. Hoksza 
(MFF) - softwarové systémy, dr. Ježek (MFF) - softwarové systémy, kteří byli dne 6. 5. 2015 
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schváleni VR MFF UK. O návrh kandidátů (bioinformatika) byla požádána i 1. LF UK, termín 
je stanoven do června. Vedoucí skupiny doc. Lopatková doporučuje jmenovat všechny 
navržené, neboť v příštím roce by chtěla odstoupit i ona (spolu s dr. Jáklem).

d) B-BIO: doc. Boušová bude odcházet na mateřskou dovolenou, oslovíme FaF UK o dočasnou
náhradu. Jednalo by se o zpravodaje, který by byl schopen se vyjadřovat k projektům 
z molekulární biologie, fyziologie živočichů a biochemie. Prof. Doležal navrhuje RNDr. Lucii 
Zemanovou, Ph.D. 

e) Předsedům OR A a OR B byl zaslán dne 31. 3. 2015 přehled zpravodajů s blížícím se
ukončením funkčního období (do 1. 3. 2016): v sekci A celkem 10 zpravodajů, včetně dr. 
Gregora, doc. Smutka, dr. Yaghoba a prof. Šulové jmenovaných výše. Sekce A: prof. 
Bobková a prof. Víšek budou pokračovat, doc. Lopatková a dr. Jákl dokončí 13. kolo soutěže 
v r. 2016. Zpravodaj za sekci B prof. Pekárek bude také pokračovat. Zpravodajové s končícím 
funkčním obdobím byli obeslání, zda budou pokračovat.

Závěr GR UK: a) prof. Volf bude v této věci kontaktovat proděkana prof. Bunce z FTVS UK; b) 
GR UK očekává návrhy z FHS UK a PřF UK; c) GR UK schválila ke jmenování zpravodaji 
všechny navržené kandidáty z MFF UK: dr. Šámal, dr. Pilát, dr. Hoksza, dr. Ježek k 1. 9. 2015; 
d) GR UK schválila ke jmenování zpravodajem dr. Zemanovou (roz. Škarydovou) k 1. 9. 2015, 
která byla již v loňském roce navržena vědeckou radou FaF UK; e) GR UK bere na vědomí.

4. Zrušené projekty
Projekt č. 1568314, sekce A-INF, řešitelka Mgr. Lukšová, ved. dr. Vidová Hladká, MFF UK, 
projekt č. 186615, sekce A-EK, řešitel Ing. Šípek, ved. doc. Steiner, FSV UK. Řešitelé zaslali žádosti
o ukončení projektu z důvodu přerušení studia. Finanční prostředky byly vráceny. Projekty byly
v aplikaci zrušeny.
Projekt č. 68315, sekce A-HN, řešitel Mgr. Žáková, ved. prof. Županič, FF UK, projekt č. 237115, 
sekce A-SP, řešitelka Merklová, ved. dr. Polášek, FF UK, projekt č. 269715, sekce A-HN, řešitel 
Mgr. Vozár, ved. Nejedlý, FF UK. Řešitelé zaslali žádosti o ukončení projektu z důvodu překryvu s 
projektem Vnitřního grantu FF UK, již zaslané finanční prostředky byly vráceny. Projekty byly
v aplikaci zrušeny. 
Projekt č. 334715, sekce A-SP, řešitel Mgr. Poruba, ved. doc. Karlas, FF UK. Dne 21. 4. 2015 řešitel 
odmítl financování projektu z osobních důvodů, již zaslané finanční prostředky byly vráceny. Projekt 
byl v aplikaci zrušen.
Projekt č. 164215, sekce B-BIO, řešitel Mgr. Gemperle, ved. doc. Brábek, PřF UK, projekt č. 2015, 
sekce C, MUDr. Zitrický, ved. dr. Ježek, LF PL Řešitelé odmítli financování projektu z důvodu 
překryvu s grantem GA ČR, již zaslané finanční prostředky byly dne vráceny zpět. Projekty byly v 
aplikaci zrušeny.
Závěr GR UK: GR UK bere na vědomí. GR UK diskutovala ohledně úspěšnosti magisterských a 
doktorských studentů v soutěži GA UK. Prof. Volf sdělil že úspěšnost magisterských studentů je 
28,6 % a doktorských studentů 34,8 %. GR UK žádá do příštího zasedání zjistit informace 
ohledně soutěže Vnitřních grantů na FF UK.

5. Žádost o změnu hlavního řešitele
Projekt č. 1220314, B-BIO, řešitelka Horňasová, ved. doc. Mladěnka, FaF UK. Zaslali dne 22. 4. 
2015 žádost o změnu hlavního řešitele, neboť řešitelka nebude pokračovat v postgraduálním studiu. 
Z řeš. kolektivu Mgr. Říha končí studium a Mgr. Kubeš se problému věnuje jen okrajově. Jako nového 
řešitele navrhují pí. Pohanovou, která není členem řeš. kolektivu. 
Závěr GR UK: GR UK se žádostí o změnu nesouhlasí, neboť dochází k totálnímu rozpadu řeš. 
kolektivu. Doporučuje, aby si pí. Pohanová podala přihlášku do grantové soutěže. Projekt bude 
zrušen a nevyčerpané finanční prostředky je třeba vrátit.

6. Námitky navrhovatelů na nepřijetí projektů v 12. kole soutěže GA UK
Kancelář GA UK eviduje k dnešnímu dni čtyři námitky na nepřijetí projektů podaných ve 12. kole 
soutěže GA UK. Znění všech dopisů včetně návrhů projektů a textů posudků jsou GR UK k dispozici. 
Na dnešním zasedání GR UK posoudí na základě získaných podkladů oprávněnost těchto námitek (A:
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2, B:1, C:1). Předsedové sekce A, B a C byli informováni. Dozorčí radě byla adresována jedna
námitka navrhovatele, předsedovi GR UK byly adresovány 3 námitky.
SEKCE A

1) Projekt č. 160515, A-HN, navrhovatel Mgr. Vojtěch Bažant, ved. doc. Nejedlý, FF UK.
Zasláno e-mailem na GA UK dne 24. 4. 2015.
Navrhovatel zasílá vyjádření k jednomu oponentskému posudku, který hodnotí jako 
nekorektní. Předseda GR UK odpovídal dopisem dne 5. 4. 2015, ve kterém zmínil, že 
zpravodaj zaregistroval rozpor v posudcích, proto si správně vyžádal posudek třetí a 
vypracoval vyvážené a objektivní vyjádření. Projekt nebude financován.

2) Projekt č. 178515, A-PP, navrhovatel Mgr. Vít Šťastný, ved. prof. Walterová, PedF UK.
Zasláno dopisem na GA UK dne 30. 3. 2015.
Navrhovatel se ohradil vůči slovnímu vyjádření oponenta č. 1, který místo posouzení kvality 
projektu hodnotil podružné detaily ve finančních požadavcích. Zpravodaj projektu toto 
nevhodné hodnocení převzal. Prof. Volf si vyžádal stanovisko prof. Bobkové a dodatečný 
oponentský posudek. Oponent hodnotil projekt jako vynikající a jednoznačně zasluhující
financování, pozitivní hodnocení zaslala i prof. Bobková. Předseda GR UK odpovídal 
dopisem dne 5. 5. 2015, ve kterém doporučuje financování projektu ve zkrácené výši 120 tis. 
Kč. Finanční prostředky byly odeslány na fakultu. Oponent č.1 byl vyřazen z registru 
oponentů z důvodu nesprávného posuzování.

SEKCE B
3) Projekt č. 359315, B-FYZ, navrhovatel Mgr. František Staněk, ved. dr. Eisner, MFF UK. 

Zasláno e-mailem a dopisem na Dozorčí radu GA UK dne 30. 3. 2015.
Vedoucí projektu dr. Eisner se domnívá, že došlo k triviální chybě, neboť oba oponenti 
zařazují projekt nad 75 % projektů, které hodnotili, ale zároveň byl projekt zařazen do 2. 
třetiny, což je logický rozpor. Předseda DR GA UK prof. Höschl zaslal e-mailem dne 9. a 10. 
4. 2015 svou odpověď a vysvětlil, mimo jiné, že skutečné srovnání vůči ostatním podaným 
projektům mohou posoudit až zpravodajové. Projekt nebude financován.

SEKCE C
4) Projekt č. 108215, sekce C, navrhovatelka Mgr. Kateřina Faltusová, ved. prof. Nečas, 1. 

LF UK. Zasláno e-mailem prof. Volfovi dne 9. 4. 2015. 
Vedoucí a navrhovatelka opakovaně komunikovali s prof. Volfem e-mailem a dopisy. 
Stěžovali si na kritiku oponenta č. 2 a vyjádření zpravodaje, oponenta označili za nedbalého a 
zaujatého, požadovali zohlednění bezvýhradně kladného posudku oponenta č. 1. Prof. Volf 
odpověděl dne 10. 4. 2015, že celou záležitost nechá prošetřit a vyžádá si další posudky. 
Požádal předsedu sekce C prof. Rudolfa o vyjádření a zajištění dodatečného posudku
externího oponenta. Tento posudek byl sice celkově kladný, nicméně se kriticky vyjádřil 
k chybějícím údajům v metodice projektu. Předseda i místopředseda sekce C považují všechny
oponentské posudky za relevantní a přiklonili se k rozhodnutí zpravodaje. Předseda GR UK 
shrnul závěry GR v dopise ze dne 4. 5. 2015 a připojil své osobní vysvětlující stanovisko, na 
které prof. Nečas s Mgr. Faltusovou dne 5. 5. 2015 zaslali svou odpověď. Nicméně, prof. 
Nečas zaslal dne 11. 5. 2015 další podrobný dopis.

Závěr GR UK: 1) GR UK souhlasí s nefinancováním projektu; 2) GR UK souhlasí s dodatečným 
financováním projekt Mgr. Šťastného ve zkrácené výši 120 tis. Kč; 3) GR UK bere vyjádření 
předsedy Dozorčí rady prof. Höschla na vědomí. Projekt nebude financován. Je však třeba 
zvážit oprávněnost námitek oponentů vůči stručnosti projektů, p. Šrom vypracuje statistiku o 
kritice stručnosti u nepřijatých projektů; 4) Mgr. Faltusové a prof. Nečasovi byl zaslán dopis 
schválený GR UK. Část korespondence bude zaslána zpravodaji na vědomí.

7. Závěrečné zprávy
Dne 17. 4. 2015 byly zpřístupněny závěrečné zprávy zpravodajům, kteří byli informováni e-mailem.
Současný stav projektů bez zpravodaje: sekce A-TFP 5 projektů. Celkem bylo podáno 327
závěrečných zpráv a 82 doplněných závěrečných zpráv s označením „hodnocení odloženo“.  Prof. 
Herget zaslal upozornění, že u některých projektů nejsou řešitelé autory/spoluautory ani jedné 
publikace.
Závěr GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí. Prof. Víšek bude urgovat vedoucí skupiny
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TFP o přiřazení pěti závěrečných zpráv zpravodajům; pokud nebude autorem/spoluautorem 
publikace hlavní řešitel, ale jen spoluřešitelé, je možné považovat projekt jako splněný, ale je 
vhodné, aby se zpravodaj o tomto faktu kriticky vyjádřil ve svém hodnocení.

8. Rekapitulace termínů příštího zasedání OR
OR: 28. 5. OR A v Modré posluchárně, 4. 6. OR C v Zelené posluchárně, 5. 6. OR B v Zelené 
posluchárně, vždy od 10 hod. Pozvánky byly rozeslány.
GR UK: Návrh termínu příštího zasedání.
Závěr GR UK: GR UK bere informaci na vědomí. Příští termín zasedání Grantové rady UK byl 
stanoven na 23. 6. 2015 od 10 hod.

9. Různé
Úprava aplikace a jiné
a) Ministerstva zemědělství vyzvalo (v dané zprávě určeno pro AV ČR dne 1. 8. 2014) 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). Dne 3. 12. 2014 byly obeslány 
lékařské fakulty s dotazem, zda souhlasí, aby schválení projektu pokusů bylo vyžadováno jen u 
projektů GA UK přijatých k financování. Až na LF PL, která se neozvala, zbývající lékařské 
fakulty souhlasily.

b) AS UK doporučuje při opakovaném podávání projektu zajistit jiné posuzovatele. Proto je třeba do 
aplikace doplnit dotaz na navrhovatele, zda podává projekt opakovaně („ano či ne“) a u 
opakovaně podaných projektů zajistit možnost odlišného oponenta.

c) Do aplikace též třeba doplnit kolonku s dotazem, jaké další projekty GAUK řeší/spoluřeší/podává 
navrhovatel/vedoucí do GA UK a jak se projekty liší a navazují. Je třeba uvádět do přihlášky i 
jiné grantové projekty řešitelského kolektivu? Vyžadovat poskytovatele, název a číslo projektu, 
hl. řešitele, vysvětlení odlišnosti a cíle?

d) Návrh na počet znaků ve shrnutí zpravodaje navýšit na min. 200 znaků; zrušit kategorii 
pokračujících projektů s označením „V“ – ukončen s finančními prostředky.

e) Reakce oponentů na zasílání e-mailu, kde se mohou seznámit s názorem ostatních posuzovatelů, 
kteří hodnotili stejný projekt. Návrh na úpravu – doplnit doporučení za Oborovou a Grantovou 
radu do detailu i textu projektu + zobrazit toto doporučení oponentům, až se budou seznamovat 
s názory ostatních posuzovatelů. 

f) Shromažďujeme náměty na změnu Zásad. Je otázkou, zda nesnížit počet tří projektů, na kterých 
se může student podílet.

g) Přes léto budou upraveny všechny příručky a nahrány do aplikace. V aplikaci budou u oponenta 
příručky přidány do seznamu. Příručky by bylo možné umístit na webové stránky GA UK + 
přidání odkazů v aplikaci do pravidel GA UK.

h) Návrh - do instrukcí na webové stránky vložit specifikaci, co je považováno za duplicitu.
i) Bude provedena úprava anglické verze webových stránek o Grantové agentuře UK
j) Prof. Volf navrhuje termín zasedání Oborových rad (9. - 11. 12. 2015) a Grantové rady (7. 12. 

2015). 2. zasedání OR GA UK by bylo 23. - 26. 2. 2016. Dále navrhuje zkrácení termínu pro 
reakce oponentů z 21 dní na 14 dní.

k) Prof. Volf požádal Grantovou radu o náměty, jak zlepšit současný systém hodnocení v sekci C.
Závěr GR UK: a) LF PL bude požádána o zaslání stanoviska. Řešitelé by schválené projekty 
pokusů zasílali na příslušnou fakultu; b) GR UK se vyjádřila, že odlišného oponenta je možné 
zajistit, odlišného zpravodaje v některých případech nikoliv. Bude upravena aplikace - pokud 
navrhovatel v aplikaci zaškrtne, že se jedná o opakovaně podávaný projekt a č. předchozího 
projektu, zpravodaj zajistí jiného oponenta. Pro zjišťování překryvů je vhodné zpřístupnit 
zpravodaji i nefinancované projekty; c) GR UK doporučuje zjišťování podobných projektů 
omezit na projekty GAUK. Tuto informaci lze zjistit z aplikace, není tedy třeba vytvářet další 
kolonky v aplikaci. d) GR UK souhlasí s navýšením počtu znaků na min. 200 znaků; označení 
projektů „V“ bude zrušeno; e) GR UK bere informaci na vědomí a souhlasí s návrhem na 
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úpravu aplikace; f) GR UK se vyjádřila, že není důvod měnit současný stav; g) GR UK bere 
informaci na vědomí; h) GA UK připraví materiál na příští zasedání GR UK; i)  GR UK bere 
informaci na vědomí; j) GR UK souhlasí s návrhem termínů a se zkrácením doby pro reakci
oponentů na 14 dní; k) Zástupci oborové rady sekce C promyslí 2-3 návrhy pro diskuzi na 
oborové radě.

Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu.
Zapsala: Alena Tůmová, 25. 5. 2015
Schválil: Petr Volf, 25. 5. 2015


