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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK dne 13. 10. 2016

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

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 19. 09. 2016
3. Personální záležitosti – oborová rada 
4. Žádosti o změnu
5. Přípravy 14. kola soutěže – aplikace
6. Příští termíny konání GR UK a OR GA UK

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

2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 19. 09. 2016
Str. 1, k bodu 3: Kandidátům na zpravodaje, kteří byli vybráni na minulém zasedání, byl zaslán 
jmenovací dopis k 30. 9. 2016, kandidáti z 2. LF UK budou jmenováni k 31. 10. 2016.
Str. 3, k bodu 5a): Projekt č. 214615, řešitelka Mgr. Maja Špiritović, FTVS UK. Řešitelka zaslala 
žádost o intervenci ve věci bránění vyplácení osobních nákladů grantového projektu vedoucím katedry
doc. Zahálkou. GR požádala doc. Zahálku o vysvětlení. Doc. Zahálka zaslal dne 27. 9. 2016 své 
vyjádření, že dohody jsou u něj podepsané od 16. 5. 2016 a Mgr. Špiritović si je dosud nepřišla osobně 
vyzvednout.
Závěr GR UK: GR UK schválila zápis ze dne 19. 09. 2016 v předloženém znění. GR UK poděkuje 
doc. Zahálkovi za vysvětlení. Řešitelka bude požádána, aby si dohody vyzvedla.

3. Personální záležitosti - oborová rada
a) C2 – CIR: 2. LF UK navrhuje kandidáta za končícího zpravodaje doc. Radvanského: doc. MUDr. 

Jiřího Kříže, Ph.D.
Stanovisko GR UK: GR UK schválila ke jmenování zpravodajem doc. MUDr. Jiřího Kříže, 
Ph.D. k 31. 10. 2016

4. Žádosti o změnu
a) Projekt č. 228816, B-BIO, PřF UK, řeš. Mgr. Bílá – řešitelka zaslala žádost o změnu 

hlavního řešitele projektu (z důvodu ukončení studia) na Mgr. Alžbětu Krupičkovou, která 
není členkou řešitelského kolektivu, ale údajně se podílela na získání prvních výsledků tohoto 
projektu.

b) Projekt č. 506716, A-HN, FF UK, řeš. Mgr. Jakoubková - řešitelka zaslala žádost o změnu 
hlavního řešitele projektu (z důvodu ukončení studia) na PhDr. Jiřího Kroupu, který není 
členem řešitelského kolektivu.

c) Projekt č. 729316, A-EK, FSV UK, řeš. Mgr. Hejlová – řešitelka zaslala žádost o přesun 
finančních prostředků ve výši 19 810,- Kč z položky Cestovné do položky Ostatní 
neinvestiční náklady na nákup notebooku z důvodu aktuálně špatného technického stavu 
stávajícího notebooku (2letý projekt).

d) Projekt č. 734214, A-SP, FSV UK, řeš. PhDr. Smetana – řešitel zaslal žádost o přesun 
finančních prostředků ve výši 32 845,- Kč v rámci položky Cestovné na dvě cesty mezi 
Frankfurtem a Prahou na konzultace se školiteli. 

e) Projekt č. 26214, C-C4-OII, 2. LF UK, řeš. Mgr. Kriška - řešitel zaslal žádost o přesun 
finančních prostředků ve výši 55 000,- Kč z položky Cestovné do položky Ostatní 
neinvestiční náklady. Konference se neúčastnil z důvodu nedostatku nových výsledků.  

f) Projekt č. 332214, A-PP, PedF UK, řeš. Mgr. Pecková – řešitelka zaslal žádost o 
přehodnocení výsledků závěrečné zprávy projektu. Hodnocení projektu bylo v r. 2015 
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odloženo o jeden rok a v r. 2016 byl projekt hodnocen jako nesplněný. Řešitelka nás 
informovala, že dne 20. 9. 2016 vyšel jí článek. Žádost byla zaslána zpravodajce projektu, 
která se vyjádřila pro změnu hodnocení projektu na „splněný“.

g) Projekt č. 683412, B-GEO, PřF UK, řeš. Mgr. Štor – řešitel zaslal žádost o dodatečné 
posouzení výsledků projektu. Hodnocení projektu bylo v r. 2015 odloženo o jeden rok a v r. 
2016 byl projekt hodnocen jako nesplněný. Žádost byla zaslána zpravodaji projektu, který se 
dne 23. 9. 2016 vyjádřil ponechat hodnocení „nesplněno“. Řešitel zaslal dne 29. 9. 2016
zprávu o přijetí dalšího impaktovaného článku.  

Stanovisko GR UK: a) Vzhledem ke kompletní změně řešitelského kolektivu, GR UK žádost 
neschválila. Žádá o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků a sepsání závěrečné 
zprávy v daném termínu. Mgr. Krupičkové doporučuje podání nové přihlášky projektu; b) 
Vzhledem k tomu, že navrhovaný PhDr. Jiří Kroupa není současným členem řešitelského 
kolektivu, GR UK žádost neschválila. Žádá o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků 
a sepsání závěrečné zprávy v daném termínu. PhDr. Kroupovi doporučuje podání nové 
přihlášky projektu; c) GR UK schválila žádost o přesun finančních prostředků ve výši 
19 810,- Kč; d) GR UK schválila žádost o přesun finančních prostředků ve výši 32 845,- Kč; 
e) GR UK žádost neschválila, řešitel bude požádán o vrácení nevyčerpané finanční 
prostředky zpět na GA UK; f) GR UK na základě zaslaného článku souhlasí se změnou 
hodnocení projektu na „splněný“. V aplikaci bude tento stav zaznamenán; g) GR UK se na 
základě doloženého dalšího impaktovaného článku rozhodla změnit hodnocení projektu na 
„splněný“. V aplikaci bude tento stav zaznamenán.

5. Přípravy 14. kola soutěže – aplikace
       Aplikace:

a) Výše doplňkových nákladů pro fakulty je nastavena na 15 %, požadavek z KTF UK na 13 %.
b) Výsledky analýzy - Oponenti, kteří hodnotí všechny své projekty jako nadstandardní.

Provedena analýza diskrepance vůči ostatním oponentům v letech 2015 a 2016.
c) Stav překladů aplikace a e-mailů do anglického jazyka: Aplikace je přeložena, některé texty, 

které jsme doplňovali do aplikace, ještě nejsou přeloženy.
Oslovovací e-maily pro oponenty jsou přeloženy, e-maily pro řešitele po vyhlášení výsledků 
soutěže nejsou přeloženy, e-maily pro oponenty ve srovnání s ostatními oponenty, kteří 
hodnotili stejný projekt - nejsou přeloženy (neposíláme zahraničním oponentům), příručky 
nejsou přeloženy.

Stanovisko GR UK: a) GR UK vzala informaci na vědomí; b) GR UK se shodla na sedmi 
jménech oponentů, kteří hodnotí všechny své projekty jako nadstandartní a významně se 
liší od hodnocení ostatních oponentů: Dr. Angerová, dr. Baláž, doc. Čížek, dr. Juhásová,
Ing. Kazdová, doc. Ošťádal, doc. Pašta. Do aplikace bude vloženo upozornění pro 
zpravodaje. Na oborových radách bude sděleno, že byly vypracovány analýzy a aby nám
zpravodajové případně hlásili podobné případy. 

6. Příští termíny konání GR UK a OR GA UK:
GR UK ve 14. kole před OR GA UK: 7. 12. (St) 2016 od 10 hod.
Zasedání 1. oborových rad GA UK ve 14. kole v Zelené posluchárně: 
13. 12. (Út) 2016 – zasedání OR C od 9:30 hod.
14. 12. (St) 2016 – zasedání OR A od 10 hod.
16. 12. (Pá) 2016 – zasedání OR B od 10 hod.
Stanovení termínu zasedání 2. oborových rad GA UK: 22. – 24. 2. 2017 od 10 hod. v Zel. posl.
Závěr GR UK: Stanovisko GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí.

Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu.
Zapsala: Mgr. Alena Tůmová, 17. 10. 2016
Schválil: prof. Petr Volf, 17. 10. 2016


