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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 20. 5. 2016 
 
Přítomni:   
prof. Volf, prof. Bobková, prof. Víšek, doc. Svoboda 
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, Mgr. Michlová, Mgr. Tůmová 
Jako host: prof. Höschl, Bc. Šrom zástupce ÚVT UK 
Omluveni: prof. Doležal, prof. Rudolf, prof. Vítek. 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 03. 03. 2016 
3. Personální záležitosti 
4. Zrušené projekty 
5. Námitky navrhovatelů na nepřijetí projekt ů v 13. kole soutěže GA UK 
6. Závěrečné zprávy 
7. Rekapitulace termínů příštího zasedání OR a GR UK 
8. Změna Grantového řádu UK a Zásad činnosti GA UK  
9. Různé 
 
1. Zahájení 
Prof. Volf přivítal přítomné a zahájil zasedání. 
 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 03. 03. 2016 
Str. 1, k bodu 4b): Větší obměna oborových rad, která se uskuteční ke konci tohoto kola soutěže 
GA UK: Předsedové sekcí rozeslali vedoucím skupin přehled s doporučením, aby někteří 
zpravodajové působící v GA UKu déle jak dvě funkční období (6 let) ukončili své působení již v roce 
2016. 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.  
Str. 3, k bodu 7: GR UK projednala doporučení zpravodajů na přidělení finančních prostředků 
v 13. kole soutěže: Návrh GR UK byl předložen Kolegiu rektora dne 7. 3. 2016, schválen 
v předložené podobě a výsledky byly 8. 3. 2016 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 13. května.  
Str. 3, k bodu 8c): Spočítat PhD studenty podle studijních oborů, které odpovídají skupinám GA 
UK v sekci B (vypracování p. Šrom): Z údajů fakult FaF, MFF a PřF UK byly zjištěny následující 
počty studentů: B-BIO: 835 studentů; B-CH: 431 studentů; B-FYZ: 340 studentů; B-GEO: 362 
studentů; B-MAT: 89 studentů. Počet podaných projektů 2015 do GA UK: B-BIO: 238 projektů 
(28,5%); B-CH: 82 projektů (19%); B-FYZ: 76 projektů (22,4%); B-GEO: 56 projektů (15,5%); B-
MAT: 12 projektů (13,5%). 
Stanovisko GR UK ke kontrole zápisu: GR UK schválila zápis ze dne 03. 03. 2016 v předloženém 
znění. GR UK konstatuje, že počty projekt ů vůči PhD studentům na PřF UK jsou srovnatelné se 
sekcí Fyzika na MFF. K menšímu počtu matematických projektů GR UK přihlíží s tím, že skupina 
Matematika má vždy nejvyšší úspěšnost.  
 
3. Personální záležitosti  - Oborová a Grantová rada 

a) C-LEK  – sekce lékařských věd vznesla na oborové radě požadavek na odborníka na 
molekulární biologii, který bude zařazen do skupiny C4 - Genomika, proteomika, krev, 
imunita, infekce. Určení fakulty, na kterou se má návrh zaslat. 

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 by se stal stávající 
místopředseda prof. Vítek z 1. LF UK. Je potřeba zvolit nového místopředsedu (možný 
kandidát doc. Franěk z 3. LF UK a prof. Pudil z LF HK UK). 
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Závěr GR UK: a) GR UK osloví 3. LF UK a PřF UK; b) GR UK rozhodla o oslovení nejprve p. 
prof. Pudila. 
 
4. Zrušené projekty  

a) Projekt č. 932214, sekce A-TFP, řešitel Mgr. Krejčík, ved. prof. Damohorský, PF UK. Dne 
23. 3. zaslána žádost o zrušení projektu z důvodu přerušení studia (nemoc). Finance byly 
vráceny zpět na GAUK. 

b) Projekt č. 922916, sekce B-BIO, řešitelka Mgr. Buchtová, ved. dr. Kubík, 3. LF UK. Dne 8. 
3. 2016 obdržen e-mail s dotazem ohledně možného překryvu s projektem GA ČR. Tři 
členové Grantové rady se nezávisle na sobě vyjádřili, že dochází k významnému překryvu a 
dne 28. 4. 2016 byl Mgr. Buchtové odeslán dopis s doporučením projekt GA UK nepřijmout. 
Projekt byl zrušen.  

c) Projekt č. 1244214, sekce B-BIO, řešitel Bc. Röder, ved. doc. Žárský, PřF UK. Dne 6. 5. 
2016 zaslána žádost o předčasné ukončení projektu z důvodu dlouhodobé nemoci. Dne 16. 5. 
2016 odeslán dopis Bc. Rödrovi se souhlasem zrušení projektu. Finance budou vráceny zpět 
na GA UK a projekt byl zrušen. 

d) Projekt č. 728316, sekce LEK-C4, řešitelka MUDr. Bolehovská, ved. prof. Halaška, 1. LF 
UK. Na základě rozhodnutí hlavní řešitelky ze dne 5. 4. 2016 byl projekt zrušen - duplicita s 
projektem Mgr. Švandové č. 1264216. 

Závěr GR UK: a) GR UK vzala informaci na vědomí; b) GR UK potvrdila zrušení projektu, 
žádá vrácení finančních prostředků zpět na rektorát; c), d) GR UK vzala informace na vědomí.  
 
5. Námitky navrhovatelů na nepřijetí projekt ů v 13. kole soutěže GA UK  
Kancelář GA UK eviduje k dnešnímu dni šestnáct námitek či komentářů k nepřijetí projektů podaných 
ve 13. kole soutěže GA UK. Znění všech dopisů včetně návrhů projektů a textů posudků byly GR UK 
znovu k dispozici na dnešním zasedání. Předsedové sekce A: 5, B: 6 a C: 5 byli informováni. Dozorčí 
radě byly adresovány dvě námitky navrhovatele, předsedovi GR UK bylo adresováno třináct 
komentářů či námitek a předsedovi sekce B jedna námitka. 
Projekt č. 1076116 a č. 813616 – navrhovatelé Bc. Komárková a p. Šilhán. Námitka vedoucího doc. 
Vaculína byla obdržena před zasedáním GR UK. Vedoucí se ohrazuje proti tvrzení, že projekty spolu 
souvisí a neuvědomuje si porušení čestného prohlášení. Tyto projekty byly řešeny již na zasedání GR 
UK dne 12. 2. 2016 se závěrem, že se jedná o jeden projekt, uměle rozdělený na dva, a že 
navrhovatelé porušili čestné prohlášení tím, že neuvedli existenci druhého projektu navrženého do 
soutěže GA UK.“ 
Závěr GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí. Doc. Vaculín obdrží odpověď schválenou na 
dnešním zasedání GR UK.  
 
6. Závěrečné zprávy 

a) Dne 18. 4. 2016 byly zpřístupněny závěrečné zprávy zpravodajům, kteří byli informováni e-
mailem. Celkem bylo podáno 344 závěrečných zpráv a 99 doplněných závěrečných zpráv 
s označením „hodnocení odloženo“. O předčasně ukončených projektech byli zpravodajové 
informováni.  

b) Projekt č. 1448413, sekce B-FYZ, řešitel Mgr. Pokorný, ved. doc. Trojánek, MFF UK, 
zpravodaj dr. Máca. Dne 5. 1. 2015 byla schválena žádost o předčasné ukončení projektu 
z důvodu přerušení studia, projekt obdržel od zpravodaje „hodnocení odloženo“. Dne 2. 4. 
2016 řešitel potvrdil, že nedodá závěrečnou zprávu. Je potřeba označit projekt bez závěrečné 
zprávy. 

Závěr GR UK: a) Předseda GR UK p. prof. Volf požádal předsedy o zaurgování zpravodajů 
týden před zasedáním oborových rad ohledně vypracování závěrečných zpráv projektů do 
konce měsíce května; b) GR UK považuje projekt řešitele Mgr. Pokorného za „nesplněný“.  
 
7. Rekapitulace termínů příštího zasedání OR a GR UK 
Zasedání oborových rad v Zelené posluchárně vždy od 10 hod.: dne 1. 6. 2016 (St) Oborová rada 
sekce A, 2. 6. 2016 (Čt) Oborová rada sekce C, 3. 6. 2016 (Pá) Oborová rada sekce B. 
Pozvánky na oborové rady byly rozeslány dne 11. 4. 2016. 
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Zasedání 1. Oborových rad GA UK ve 14. kole (návrh): 13. - 15. 12. 2016 od 10 hod. 
Zasedání Grantové rady UK: 
GR UK: dne 10. 6. 2016 (Pá) od 10 hod. 
GR UK ve 14. kole (návrh): dne 13. 10. nebo 14. 10. 2016 od 10 hod. 
GR UK ve 14. kole před OR GA UK: 8. nebo 9. 12. 2016 od 10 hod. 
Závěr GR UK: P řítomní členové preferují termín zasedání GR UK: 13. 10. 2016 (čtvrtek) a 8. 
12. 2016 (čtvrtek). Na příštím zasedání GR UK bude ještě upřesněno. 
 
8. Změna Grantového řádu UK a Zásad činnosti GA UK  

Změna Grantového řádu UK: Novela vysokoškolského zákona si vyžádá pouze drobné změny 
Grantového řádu UK, Grantový řád se bude měnit až v dalším kole soutěže.  
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.“.  
Návrh na změnu rozložení stipendií pro studenty v čl. 5: 

      „3.     a)   mzdové prostředky a ostatní osobní náklady včetně odvodů: nejvýše 40.000 30.000     
                    Kč pro projekt, z toho nejvýše 20.00015.000 Kč pro školitele nebo akademického   
                    pracovníka podle čl. 4 odst. 2, 
               b)    prostředky na stipendia: nejvýše 160.000 120.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 80.000  

       60.000 Kč pro hlavního řešitele. 
Podíl prostředků podle písmena b) na součtu prostředků podle písmen a) a b) činí více než 60%. 
4.  V kalendářním roce lze jedné osobě z prostředků GA UK přidělených projektům poskytnout  
a) formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nejvýše 40.000 30.000Kč, 
b) formou stipendií nejvýše 100.000 90.000 Kč, 
c) formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nebo stipendií nejvýše 

100.000 90.000 Kč.“ 
Závěr GR UK: GR UK souhlasí s předloženými změnami. GA UK připraví materiál na 
kolegium rektora a vědeckou radu. 
 
9. Různé 

a) Posunutí termínu příštího kola GAUK na základě námětu AS UK: Podávání přihlášek od 6. 
října 2016 zůstává. Posunutí termínu podání přihlášek na GA UK: dne 24. listopadu 2016 
(loni 19. listopadu 2015). 

b) Ke zvážení: Projekty pod 20 - 25 bodů nepočítat do finančních nároků skupin; zřízení další 
mezioborové sekce GA UK. 

c) Pokud je psán projekt anglicky, musí oponent i zpravodaj vyplnit anglickou verzi posudku.  
d) Oborová rada sekce B navrhuje upravit formulaci do 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 nesmím 
poskytnout text projektu 3. osobě (schválený text ze zasedání GR UK dne 3. 3. 2016).“  

e) V souvislosti s elektronickou archivací dokumentů je potřeba upravit aplikaci a v budoucnu 
propojit aplikaci se spisovou službou. 

f) Návrh: Překlad smlouvy s řešiteli do anglického jazyka. Smlouva by byla podepsána v českém 
jazyce a v případě potřeby by byl k dispozici obecný překlad v anglickém jazyce. 

g) Návrh: Uvést v textu závěrečné zprávě po skončení grantu seznam všech publikačních výstupů 
týkajících se grantu, a to i těch, které jsou již zmíněny v průběžných zprávách. 



 4 

Závěr GR UK: a) GR UK vzala informaci na vědomí; b) Méně kvalitní projekty pod 20 -25 bodů 
zohlední GR UK při závěrečném hodnocení o výběru projekt ů k financování; GR UK 
jednoznačně nesouhlasí se zřízením další mezioborové sekce GA UK. Všechny grantové 
agentury mají jasně definované obory. Mezioborovosti přihlížejí zpravodajové při přidělování 
projekt ů oponentům; c) Pokud je projekt sepsán v anglickém jazyce, prosíme napsat posudek 
v anglickém jazyce; d) GR UK vzala informaci na vědomí. GA UK zajistí překlad do anglického 
jazyka; e) Pokud se má GR UK vyjádřit k archivaci dokumentů, je třeba nejprve vyjasnit situaci 
a pravidla platná pro spisovou službu; f) GR UK souhlasí s předloženým návrhem. Překlad 
smlouvy by byl k dispozici na webových stránkách GA UK; g) GR UK souhlasí s předloženým 
návrhem. 
 
 
 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 
Zapsala: Alena Tůmová, 23. 5. 2016 
Schválil: Petr Volf, 24. 5. 2016 
 


