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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK dne 7. 12. 2017 
 
Přítomni:  
prof. Volf, prof. Víšek, doc. Ebelová, doc. Svoboda, doc. Bosáková, prof. Pudil. 
Za odbor pro vědu a výzkum: Mgr. Michlová, pí. Mrkvičková, Mgr. Tůmová. 
Jako host: prof. Höschl, Bc. Šrom zástupce ÚVT UK. 
Omluven: doc. Kraml. 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 19. 10. 2017 
3. Personální záležitosti 
4. Probíhající projekty GA UK 
5. Nové projekty soutěže GA UK pro rok 2018 
6. Různé 
7. Rekapitulace termínů konání oborových GA UK a GR UK 

 
1. Zahájení 
Prof. Volf přivítal nové členy Grantové rady a zahájil zasedání. 
 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 19. 10. 2017 
Str. 1, k bodu 3: Kandidátům na zpravodaje, kteří byli vybráni na minulém zasedání, byl zaslán 
jmenovací dopis s účinností k 19. 10. 2017, MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D. z LF HK UK byl schválen 
vědeckou radou fakulty dne 5. 12.;  doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D. a MUDr. Marie Žaloudíková 
Ph.D. byly schváleny Vědeckou radou 2. LF UK dne 7. 12. 
Str. 3, k bodu 5k): Vykazování oponentů do REDOP za GA UK: Úkol stále trvá. 
Závěr GR UK: GR UK schválila zápis ze dne 19. 10. 2017 v předloženém znění. Vykazování 
oponentů do REDOPu bude řešeno v r. 2018 v souvislosti se spisovou službou. 
 
3. Personální záležitosti - Oborová rada 
a) A – TFP: doc. Vojtěch Kolman rezignoval na funkci zpravodaje z pracovních důvodů. Skupina 

TFP by tak zahrnovala 10 zpravodajů, na každého by připadalo 5 projektů.  
b) B- GEO: Vedoucím skupiny se po dohodě v rámci skupiny stal doc. RNDr. Zdeněk Kliment, 

CSc.  
Stanovisko GR UK: a) GR UK bere informaci na vědomí. Skupina má i nadále dostatečný počet 
zpravodajů. b) GR UK bere informaci na vědomí. 

 
4.  Probíhající projekty GA UK 
a) Přehled žádostí o převod finančních prostředků: Od dubna evidováno celkem 92 žádostí o 

změnu. 
b) Předčasně ukončený projekt č. 1506217, C-BCH, FaF UK, řešitelka Dominika 

Fassmannová. Řešitelka zaslala žádost o předčasné ukončení projektu z důvodu ukončení 
doktorského studia. Řešitelka podá závěrečnou zprávu.  

c) Předčasně ukončený projekt č. 800517, B-FYZ, MFF UK, řešitelka Berestneva. Řešitelka 
zaslala žádost o předčasné ukončení projektu z důvodu změny situace v rodině. Řešitelka podá 
závěrečnou zprávu. 

d) Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o změny v rozpočtu projektu č. 352217,  B-
BIO, PřF UK, řešitel Mgr. Rädisch. Řešitel zaslal 14. 11. 2017 žádost o přesun stipendií ve výši 
12.000,- Kč po spoluřešitelce Mgr. Dvořákové (ukončila studium) na Bc. Blumensteina a Bc. 
Reibergera. Žádost byla zamítnuta a finanční prostředky ve výši 12.000,- Kč měly být vráceny 
zpět na GA UK. Důvodem byla skutečnost, že spoluřešitelé byli do projektu přidáni v průběhu 
listopadu 2017. Mgr. Rädisch zaslal odvolání proti rozhodnutí, ve kterém zdůvodňuje, že studenti 
se podíleli na řešení již dříve, ale nemohli být do října formálně spoluřešiteli v projektu, neboť 
byli v bakalářské formě studia.  
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e) Žádost o odklad hodnocení projektu č. 368316, A-EK, FSV UK, řešitelka Will. Řešitelka 
žádá o další odklad hodnocení projektu, který byl již jednou odložen z důvodu mateřské 
dovolené. 

f) Žádost o přerušení řešení projektu č. 668216, B-BIO, PřF UK, řešitelka Mgr. Melkes. 
Řešitelka žádá o přerušení řešení projektu na jeden rok z důvodu mateřské dovolené. 
Spoluřešitelka Bc. Marková je v současné době (a příští dva roky by měla nadále být) hlavní 
řešitelkou jiného projektu GA UK a spoluřešitelka Mgr. Moravcová se na projektu podílí jen 
dílčím způsobem a mimo to podala letos návrh vlastního projektu GA UK v roli hlavní řešitelky. 
Vedoucí projektu se žádostí souhlasí. 

Stanovisko GR UK: a – c) GR UK bere informaci na vědomí; d) GR UK schvaluje žádost na 
základě nově poskytnutých údajů; e) GR UK souhlasí s dalším odkladem hodnocení o jeden rok 
k dodání výsledků; f) Žádost nelze schválit, neboť by projekt přesáhl maximální možnou délku 
řešení 3 roky. 
 
5. Nové projekty soutěže GA UK pro rok 2018 
a) Celkem 924 projektů, které byly podány na GA UK prostřednictvím webové aplikace. Prof. 

Volf informoval, že bylo podáno o 63 projektů méně než v loňském kole.  
b) Projekt nedoporučený děkanem č. 700218. A-INF, navrhovatel Mgr. Hubík, MFF UK. 

Děkan prof. Kratochvíl připojil zdůvodnění podle interních pravidel MFF: „Studenti v 6. ročníku 
doktorského studia mohou být pouze členy řešitelského kolektivu projektu GAUK, ne hlavními 
řešiteli.“ 

c) Projekty podané v rozporu s pravidly. E-mailem a v tištěné podobě byly zaslány tři přihlášky, 
u nichž navíc chybí souhlas vedoucího. Ve dvou případech je navrhovatelem MUDr. Kučerová 
Cihelková (přihlášky za HTF UK a 2. LF UK) ve třetím případě JUDr. Kučera z PF UK. Školitel 
JUDr. Kučery, prof. Damohorský z PF UK, se písemně vyjádřil, že nebyl o ničem informován a 
přihlášku máme považovat za nesplňující pravidla GA UK. Po upozornění na rozpor s pravidly 
GAUK zaslala MUDr. Kučerová Cihelková referentkám emaily obsahující vyhrůžky a 
vulgarismy. 

d) Kontrola přihlášek projektů a diskuze ohledně výstupů "tvorba webové aplikace" a "E-book 
metodika".  

e) Interdisciplinární projekty. Navrhovatelé podali 29 interdisciplinárních projektů. V aplikaci se 
zobrazuje zdůvodnění interdisciplinarity v základních informacích o projektu. 

f) Potenciálně duplicitní projekty  
Stanovisko GR UK: a) GR UK bere informaci na vědomí; b) GR UK bere informaci na vědomí. 
Dle pravidel se daná přihláška zařadí do evidence, ale neposuzuje se ani jinak nehodnotí; c) 
Projekty nelze zařadit do soutěže, o komunikaci s MUDr. Kučerovou Cihelkovou budou 
informováni děkani fakult. Přihlášky porušují pravidla GA UK, proto je nelze přijmout; d) 
Výstupem GA UKu musí být recenzovaná publikace včetně výstupu týkající se softwaru, proto 
samotná webová aplikace nebo nerecenzovaná e-kniha nestačí. Zpravodajové na oborové radě 
budou na tyto věci upozorněni; e) GR UK bere informaci na vědomí; f) GR UK vyčká, až budou 
vyhodnoceny všechny potenciální duplicity a budou zaslány členům GR UK e-mailem.  
 
6. Různé 
a) Předrezervace: sekce A - k jednomu projektu se mohou zaevidovat jako potenciální zpravodaj 

max. dvě osoby, u skupiny INF možnost přihlášení více než dvou; sekce B - 2 potenciální 
zpravodajové s výjimkou skupiny CH (tam pouze 1); sekce C – 2 potenciální zpravodajové k 
jednomu projektu.  

b) V aplikace je dle požadavku možnost filtrování vedoucího projektu a zobrazuje se i v seznamu 
projektů.  

c) Vedoucí projektů dr. Drbal z PřF UK zaslal připomínky, které se týkají souhlasu Etické komise 
při podání projektu a definice klinické zkoušky.  

Stanovisko GR UK: a-b) GR UK bere informaci na vědomí; c) GR UK navrhuje upřesnit 
instrukce následujícími dvěma body: 1/ Zahrnuje-li Grantová přihláška klinické zkoušky, musí 
být k přihlášce přiloženo vyjádření Etické komise fakulty. 2/ Zahrnuje-li projekt manipulaci se 
zvířaty, musí být v životopise alespoň jednoho člena řešitelského kolektivu uvedeno oprávnění 
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k používání pokusných zvířat. V případě udělení projektu je vyžádán projekt pokusu schválený 
Etickou komisí fakulty.  

 
7. Rekapitulace termínů konání oborových rad GA UK a GR UK 
Termín 1. zasedání OR GA UK: 
Zasedání 1. oborových rad GA UK ve 14. kole v Zelené posluchárně:  
13. 12. (St) 2017 – zasedání OR C od 10:00 hod.  
mezi zasedáním OR C a OR A proběhne školení pro nové zpravodaje. 
13. 12. (St) 2017 – zasedání OR A od 14:00 hod.  
15. 12. (Pá) 2017 – zasedání OR B od 10:00 hod. – po zasedání proběhne školení pro nové zpravodaje. 
Termíny zasedání 2. oborových rad GA UK v Zel. posluchárně: 21. – 23. 2. (St-Pá) 2018 od 10 hod.  
Termín GR UK před 2. OR GA UK: 15. 2. (Čt) 2018 od 10 hod. a od 14 hod. projednání projektů 
SVV v kanceláři GA UK. 
Termín schůzky GR UK s vedoucími skupin: 1.3. (Čt) 2018 od 10 hod. v Zel. posluchárně. 
Termín GR UK po 2. OR GA UK: 5. 3. (Po) 2018 od 10 hod. v kanceláři GA UK. 
 
 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 
Zapsala: Mgr. Alena Tůmová, 11. 12. 2017 
Schválil: prof. Petr Volf, 11. 12. 2017  
 
  


