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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 25. 4. 2017 
 
Přítomni:  
prof. Volf, prof. Vítek, doc. Svoboda, prof. Doležal, prof. Bobková, prof. Víšek 
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, Mgr. Michlová, pí. Mrkvičková, Mgr. Tůmová 
Jako host: prof. Höschl, Bc. Šrom (zástupce ÚVT UK) 
Omluveni: prof. Pudil 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 01. 03. 2017 
3. Personální záležitosti 
4. Žádosti o změnu 
5. Námitky navrhovatelů na nepřijetí projektů v 14. kole soutěže GA UK 
6. Závěrečné zprávy 
7. Rekapitulace termínů příštího zasedání OR a GR UK 
8. Různé 
 
1. Zahájení 
Na zasedání byl jako host pozván předseda Dozorčí rady GA UK prof. Höschl a zástupce ÚVT UK 
Bc. Šrom. 
 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 01. 03. 2017 
Str. 1, k bodu 2: Změna Zásad činnosti GA UK: V souvislosti se změnami Grantového řádu UK a 
Stipendijního řádu UK, na které se Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy odkazují, 
byly provedeny úpravy v jednotlivých odkazech. Navíc pak Grantová rada UK doporučila následující 
doplnění Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy: V čl. 4 odst. 5 se za větu první vkládá 
nová věta: „Student může v pozici hlavního řešitele souběžně řešit nejvýše jeden projekt.“ Materiál byl 
schválen Kolegiem rektora UK dne 3. dubna, čeká se na schválení materiálu na Vědecké radě UK dne 
27. dubna.  
Str. 1, k bodu 4: Obměna Oborových rad, která se uskuteční ke konci tohoto kola soutěže GA 
UK: Ti zpravodajové, kterým končí druhé funkční období, byli dotázáni, zda jsou ochotni pokračovat 
(z těchto zpravodajů je možné zvolit případné vedoucí skupin). Čtyři z nich odpověděli negativně.  
Str. 3, k bodu 7: GR UK projednala doporučení zpravodajů na přidělení finančních prostředků 
ve 14. kole soutěže: Návrh GR UK byl předložen Kolegiu rektora dne 6. 3. 2017, schválen 
v předložené podobě a výsledky byly 7. 3. 2017 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 ÚVT 
UK zprostředkovalo v rámci aplikace GA UK tisk smluv s řešiteli na fakultách. Termín pro vrácení 
jednoho stejnopisu z fakulty na GA UK byl stanoven na 12. května.  
Stanovisko GR UK ke kontrole zápisu: GR UK schválila zápis ze dne 01. 03. 2017 v předloženém 
znění. 
 
3. Personální záležitosti  - Oborová a Grantová rada 

a) Oslovení fakult s žádostí o nominace na nové zpravodaje a zvolení vedoucích skupin: A: HN, 
PP; B: BIO, FYZ, GEO, CHEM, MAT; C: CHIR, BCH, OII. 

b) Obměna předsedů sekcí A a C z důvodu blížícího se skončení funkčního období, stávající 
místopředsedové těchto sekcí se stanou předsedy a bude potřeba zvolit nové místopředsedy. 
V sekci B končí funkční období místopředsedy, který bude nahrazen novým. 

Závěr GR UK: a) Fakulty budou osloveny, aby do konce června dodaly návrhy na nové 
zpravodaje; b) V sekci A se stane od nového kola soutěže GA UK novým předsedou prof. Víšek. 
V sekci B končí místopředseda prof. Doležal a v sekci C se stane novým předsedou prof. Pudil, 
proto je potřeba nominovat tři nové místopředsedy. Prof. Bobková a prof. Doležal vznesou dotaz 
na potenciální místopředsedy do konce května, v sekci C se bude volit nový místopředseda na 
zasedání Oborové rady. Nové místopředsedy jmenuje jako členy GR dle pravidel p. rektor. 
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4. Žádosti o změnu  
a) Projekt č. 318217, sekce C-CIR, řešitel Mgr. Musilová, ved. dr. Mejstříková, 2. LF UK. 

Dne 9. března zaslána žádost o změnu hlavního řešitele z důvodu nástupu na mateřskou 
dovolenou. Jako novou hlavní řešitelku navrhuje spoluřešitelku MUC. Vakrmanovou.  

b) Projekt č. 332317, sekce A-FGM, řešitel Mgr. Hroch, ved. Mgr. Turek, FSV UK. Dne 23. 
března zaslána žádost o změnu ve výzkumu projektu GA UK. Jednalo by se především o 
změnu předmětu výzkumu projektu z důvodu co nejvíce sblížit téma projektu s dizertačním 
projektem.    

Závěr GR UK: a) GR UK žádost neschválila, neboť se jedná o nový projekt. Doporučuje, aby si 
MUC. Vakrmanová podala přihlášku projektu v novém kole soutěže GA UK. Projekt bude v 
aplikaci zrušen a finanční prostředky budou vráceny z fakulty zpět na GA UK; b) GR UK 
žádost neschválila z důvodu závažné změny navrženého projektu. Doporučuje, aby si Mgr. 
Hroch podal novou přihlášku projektu v novém kole soutěže GA UK. Projekt bude v aplikaci 
zrušen a finanční prostředky budou vráceny z fakulty zpět na GA UK.       
 
5. Námitky navrhovatelů na nepřijetí projektů v 14. kole soutěže GA UK  
Kancelář GA UK eviduje k dnešnímu dni jedenáct dotazů, námitek či komentářů k nepřijetí projektů 
podaných ve 14. kole soutěže GA UK. Předsedovi GR UK bylo adresováno deset dotazů, připomínek 
či námitek k hodnocení nových projektů. Jedna námitka se týkala ukončení pokračujícího projektu. 
Znění všech dopisů včetně návrhů projektů a textů posudků jsou GR UK znovu k dispozici na dnešním 
zasedání. Byli informováni předsedové sekce A, B a C a zpravodajové, ve většině případů byla 
vyžádána jejich stanoviska, v jednom případě (Mgr. Drápal, vedoucí doc. Gřivna) též stanovisko 
dalšího experta na trestní právo. Většina dopisů byla již zodpovězena, na zasedání se řešila námitka 
Mgr. Grígelové (vedoucí Dr. Šárka Růžičková). 
Závěr GR UK: GR UK se seznámila se všemi dotazy, námitkami či komentáři a souhlasí 
s navrženým zněním dopisu pro Mgr. Grígelovou. Grantová rada neshledala pochybení v 
hodnocení projektu č. 380217. Shledala však, že navrhovatelka si neuvědomuje, jak 
vážně pochybila tím, že porušila čestné prohlášení. 
 
6. Závěrečné zprávy 

a) Po kontrole GA UK budou zpřístupněny závěrečné zprávy zpravodajům, kteří budou 
informováni e-mailem. Celkem bylo podáno 374 závěrečných zpráv a 109 doplněných 
závěrečných zpráv s označením „hodnocení odloženo“. O předčasně ukončených projektech 
byli zpravodajové již dříve informováni.  

b) Projekt č. 267015, sekce A-SP, řešitelka Mgr. Krchová, ved. dr. Ezzeddine, FHS UK, Dne 20. 
4. 2017 řešitelka zaslala na fakultu vyjádření, proč nedodržela závazky, které plynou 
z uzavření smlouvy o poskytnutí grantového projektu. Řešitelka neodevzdala závěrečnou 
zprávu a nedodržela poměr stipendií vůči mzdám. 

Závěr GR UK: a) GR UK bere informaci na vědomí; b) GR UK akceptuje vysvětlení řešitelky. 
Bude informována fakulta, aby zařídila vyplnění závěrečné zprávy vedoucím projektu do 
formuláře, který bude přiložen, protože již není možné vyplnění závěrečné zprávy v aplikaci. 
 
7. Rekapitulace termínů příštího zasedání OR a GR UK 
Zasedání Oborových rad v Zelené posluchárně vždy od 10 hod.: dne 7. 6. 2017 (St) Oborová rada 
sekce B, 14. 6. 2016 (St) Oborová rada sekce C, 15. 6. 2016 (Čt) Oborová rada sekce A. 
Pozvánky na oborové rady byly rozeslány dne 12. 4. 2017. 
Zasedání Grantové rady: 16. 6. 2017 (Pá) od 10 hod. 
Zasedání 1. Oborových rad GA UK v 15. kole: 12. - 15. 12. 2017.  
 
8. Různé 

a) Anotace: Obsahuje nejméně 50 znaků a nejvíce 200 slov. Problém vzniká v anglické anotaci, 
která je delší než česká anotace. Anotace se zasílá také oponentům v e-mailu. 

b) Oponentský formulář – otázka na kvalitu řešitele: Student dosud neprokázal, že je schopen 
vědecké práce. Přeformulovat otázky na „Kvalitu řešitelského týmu“.  
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c) Instrukce ohledně odvolání na webové stránky. 
d) Závěrečné zprávy, které nejsou odevzdané řešiteli v aplikaci. Úprava ve smlouvě s řešiteli? 

Úprava v aplikaci? 
e) Návrh na přidání ve vyjádření zpravodajů další 4. varianty pro doporučení při neúspěchu.  
f) Zadány úpravy aplikace pro p. Šroma, které budou realizovány v rámci letního balíčku a 

následujících měsíců dle potřeby. 
g) Úprava dohod s oponenty v rámci WhoIS. Tyto dohody by měly být ve spisové službě, což 

bude znamenat, že budou muset projít zpracováním ve WhoIS. Je zde otázka, kdo pak bude 
tyto smlouvy spravovat – nejspíše by to mělo být personální oddělení na RUK – informace 
podal Bc. Šrom. 

Závěr GR UK: a) V aplikaci bude upraveno na nejméně 500 znaků a nejvýše 1500 znaků, obojí 
včetně mezer; b) a e) Členům GR UK bude zaslán e-mail k promyšlení na příští zasedání GR 
UK; c) GR UK se vyjádřila, že na webových stránkách GA UK jsou k dispozici pravidla: 
Grantový řád UK a Zásady činnosti Grantové agentury UK, kde je též obsažena tato informace; 
d) Návrh úpravy smlouvy s řešitelem: „Hlavní řešitel má povinnost odevzdat závěrečnou 
zprávu, pokud tak neučiní, má tuto povinnost vedoucí projektu, pokud tak neučiní vedoucí 
projektu, má fakulta povinnost vrátit finanční prostředky za poslední rok řešení.“ Vedoucí 
projektu by dodal podklady za řešitele a aplikace by byla v tomto smyslu upravena; f) GR UK 
bere informaci na vědomí; g) Tato změna bude ještě řešena hlubší analýzou (ÚVT a EKO).   
 
 
 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 
Zapsala: Alena Tůmová, 3. 5. 2017 
Schválil: Petr Volf, 6. 5. 2017 


