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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 19. 2. 2016

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

Program:
1. Zahájení
2. SVV 2016 - Revize financování projektů Lékařská fakulta v Plzni
3. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 12. 2. 2016
4. 13. kolo soutěže GA UK 

a. informace o předčasně ukončených projektech
b. informace o počtu podaných projektů a požadovaných financích
c. aktuální stav ve zpracování návrhů projektů 
d. projekt č. 742214

5. Rekapitulace termínu zasedání Grantové rady a Oborových rad

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

2. SVV 2016 - Revize financování projektů Lékařská fakulta v Plzni
Lékařské fakultě v Plzni byly omylem u projektu č. 260 284 kráceny finanční požadavky na 380 tis. 
Kč a dostaly se tak pod minimální přípustnou hranici 400 tis. Kč.
Stanovisko GR UK: GR UK schválila upravené finanční požadavky Lékařské fakulty v Plzni.
Finanční prostředky ostatních projektů Lékařské fakulty v Plzni budou poměrně kráceny a 
projekt č. 260 284 obdrží 400 tis. Kč.

3. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 12. 2. 2016
Str. 1, k bodu 3): Hodnocení návrhů projektů SVV pro rok 2016 – fakulty byly informovány a 
výsledky byly zveřejněny v zápise z GR UK dne 15. 2. 2016.
Str. 2, k bodu 6b): Duplicity – Projekty č. 388216 navrhovatele MUC. Kulhánka a č. 580116 Mgr. 
Švandové byly v aplikaci zrušeny. Zpravodajka probíhajícího projektu č. 1264214 byla vyzvána k 
důkladné kontrole projektu.
Závěr GR UK: GR UK vzala na vědomí zápis ze dne 12. 2. 2016 v předloženém znění.

4. Informace k 13. kolu soutěže GA UK
a)   Informace o předčasně ukončených projektech
Projekt č. 580214, B-CH, PřF UK, řeš. Mgr. Slováková – řešitelka zaslala žádost o předčasném 
ukončení z důvodu ukončení PhD. studia.
Projekt č. 1486214, B-BIO, PřF UK, řeš. Mgr. Adámek - řešitel zaslal žádost o předčasném 
ukončení z důvodu ukončení Mgr. studia.
Projekt č. 640214, LEK-C3, 2. LF UK, řeš. Mgr. Kalferstová – řešitelce byla zamítnuta změna 
hlavního řešitele.
Projekt č. 1234214, A-PP, FHS, řeš. Mgr. Šebesta - řešiteli byla zamítnuta změna hlavního řešitele.

Projekt č. 235715, LEK-C1, 2. LF UK, řeš. Mgr. Bezděková - řešitelce byla zamítnuta změna 
hlavního řešitele.
Projekt č. 368715, A-EK, FSV UK, řeš. Mgr. Novák - řešitel zaslal žádost o předčasném ukončení 
z důvodu ukončení Mgr. studia.
Projekt č. 394515, A-INF, MFF UK, řeš. Mgr. Kahoun - řešitel zaslal žádost o předčasném 
ukončení z důvodu přerušení studia.
Projekt č. 395615, A-PP, PedF UK, řeš. Mgr. Janda – řešitel zaslal žádost o předčasném ukončení 
z osobních důvodů a dlouhodobého studia v zahraničí.
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Projekt č. 200415, B-GEO, PřF UK, řeš. Ing. Synková - řešitelka zaslala žádost o předčasném 
ukončení z důvodu těhotenství.
Projekt č. 118215, LEK-C1, 2. LF UK, řeš. Mgr. Karásková - řešitelka zaslala žádost o předčasném 
ukončení ze zdravotních důvodů.
Stanovisko GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí. Projekty, kde byla zamítnuta změna 
hlavního řešitele, byly již podrobně řešeny na zasedání GR UK dne 30. 9. 2015
b)    Informace o počtu podaných projektů a požadovaných financích 
Prof. Volf informoval o počtu podaných projektů v 13. kole soutěže GA UK a jejich finančních 
požadavcích. 
Stanovisko GR UK: GR potvrdila, že u projektů s bodovým rozdílem 15 a více bodů není 
potřeba oslovovat další oponenty, ale je nutné, aby zpravodaj zdůvodnil, proč se k posudku 
přiklání.
c)    Aktuální stav ve zpracování návrhů projektů – k 19. 2. 2016
Je třeba dořešit projekty před zasedáním OR (oponentury, shrnutí zpravodaje u nových i pokračujících 
projektů, zkrácení financí u nových i pokračujících projektů, doporučení/nedoporučení, případně 
předpřipravit šedou zónu – pokyny zpravodajům předsednictvo). 
Stanovisko GR UK: GR UK diskutovala možnost, aby do požadavků finančních částek pro 
skupinu nebyly počítány projekty, které nedosáhly 20 – 25 bodů. Případná změna naráží na 
technické problémy a krátkou dobu, která je vyčleněna na hodnocení projektů. GR UK bude 
diskutovat možnosti, jak zabránit podávání velmi slabých projektů. 
d) Projekt č. 742214, 1. LF UK, C-C3, řeš. Pushkina - podobně jako v hodnocení průběžné 
zprávy za rok 2014, je i věcná část průběžné zprávy za rok 2015 nevyhovující, příliš stručná a 
prakticky nic neříkající. K dispozici je alespoň poster z konference, kde lze některé výsledky 
nalézt. Druhý poster je opět irelevantní a bez vztahu k řešenému projektu (humánní studie -
toto bylo vytýkáno již v loňském roce). 
Stanovisko GR UK: Vzhledem k nedostatkům v průběžné zprávě GR UK doporučuje krátit 
projekt o 40-50 %. 

6. Rekapitulace termínu zasedání Grantové rady a Oborových rad
GR UK: 3. 3. 2016 (Čt) od 10 hod.
Termín 2. zasedání OR GA UK: 
24. 2. 2016 Oborová rada C, Zelená posluchárna 10 hod., pro skupiny bude zpřístupněna od 9 hod.
25. 2. 2016 Oborová rada A, Zelená posluchárna 10 hod.
26. 2. 2016 Oborová rada B, Zelená posluchárna 10 hod.
Stanovisko GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí.

Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu.
Zapsala: Alena Tůmová, 19. 2. 2016
Schválil: Petr Volf, 19. 2. 2016


