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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 15. 2. 2018 od 10:00 
 

Přítomni:  
prof. Volf, prof. Víšek, doc. Ebelová, doc. Svoboda, doc. Bosáková, prof. Pudil, doc. Kraml. 
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, pí. Mrkvičková, Mgr. Tůmová. 
Jako host: prof. Höschl, předseda Dozorčí rady GR UK, Bc. Šrom zástupce ÚVT UK. 

 
Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 7. 12. 2017 
3. 15. kolo soutěže GA UK  

a. Informace o počtu podaných projektů a požadovaných financích 
b. Potenciální duplicity 
c. Zrušené projekty 
d. Předčasně ukončené projekty 
e. Žádosti o změnu 
f. Aktuální stav ve zpracování návrhů projektů  

4. Aktuální stav ve zpracování návrhů projektů  
5. Nový systém hodnocení projektů 
6. Úpravy aplikace 

 
1. Zahájení 
Prof. Volf přivítal přítomné a zahájil zasedání.  
 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 7. 12. 2017 

Str. 2, k bodu 5c): Projednání žádosti GR UK, týkající se MUDr. Kučerové Cihelkové. Dne 5. 1. 2018 
byl zaslán dopis děkanovi 2. LF UK prof. Komárkovi k projednání disciplinární komisí fakulty. 
Str. 2, k bodu 5f): Potenciálně duplicitní projekty byly GR UK vyhodnoceny a byly rozeslány 
příslušným zpravodajům k vyjádření, více bod 3b. 

Závěr GR UK: GR UK schválila zápis ze dne 7. 12. 2017 v předloženém znění.  
 
3. Informace k 15. kolu soutěže GA UK 
a)    Informace o počtu podaných projektů a požadovaných financích  
       Prof. Volf informoval o počtu podaných projektů v 15. kole soutěže GA UK a jejich finančních 

požadavcích. Pokračující zprávy byly zpřístupněny zpravodajům, jedná se o 506 projektů.  
b)    Potenciální duplicity 

U všech potenciálně duplicitních projektů bylo vyžádáno stanovisko navrhovatele, které bylo poté 
rozesláno příslušným zpravodajům projektů k vyjádření. 

c)    Zrušené projekty 
       1/  Projekt č. 800417, FSV, A-HN, řeš. Mgr. Volf, ved. dr. Nigrin – řešitel zaslal žádost o 

předčasném ukončení z důvodu nemožnosti plnění cílů projektu. Veškeré finanční prostředky byly 
vráceny zpět na GA UK. 

       2/  Projekt č. 1070218, MFF, B-FYZ, řeš.  Bc. Fusek, ved. prof. Matolín – řešitel odstoupil od 
řešení nově navrhovaného projektu, neboť se stal hlavním řešitelem probíhajícího a  potenciálně 
duplicitního projektu č. 1580817. 

d)    Předčasně ukončené projekty  
1/  Projekt č. 200816, PřF, B-BIO, řeš. Mgr. Hernychová, ved. dr. Novák – řešitelka zaslala 
oznámení o předčasném ukončení řešení z důvodu brzkého ukončení studia.  
2/  Projekt č. 36216, 2. LF UK, C-CIR, řeš. Mgr. Chmátalová, ved. dr. Skoumalová - řešitelka 
zaslala oznámení o předčasném ukončení řešení z důvodu brzkého ukončení studia.  
3/  Projekt č. 1368217, PřF, B-BIO, řeš. Mgr. Jeništová, ved. doc. Šplíchal - řešitelka zaslala 
žádost o předčasném ukončení z důvodu ukončení studia. 
4/  Projekt č. 646216, PřF UK, B-BIO, řeš. Mgr. Mašínová, ved. Baldrian - řešitelka zaslala žádost 
o předčasném ukončení z důvodu ukončení studia. 
5/  Projekt č. 786217, FSV, A-SP, řeš. Bc. Pešková, ved. dr. Spalová – řešitelka zaslala žádost o 
předčasném ukončení z důvodu ukončení studia. 
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6/  Projekt č. 1524217, MFF UK, A-INF, řeš. dr. Kadleček, ved. dr. Kavan – řešitel zaslal žádost o 
předčasném ukončení z důvodu ukončení studia. 
7/ Projekt č. 640216, FSV, A-SP, řeš. PhDr. Kopečný, ved. doc. Hynek – oznámení o přerušení 
studia. 
8/ Projekt č. 156416, FHS, A-PP, řeš. Mgr. Kernerová, ved. dr. Martine Nováková - řešitelka 
zaslala žádost o předčasném ukončení ze zdravotních důvodů. 
9/  Projekt č. 678216, PřF, B-CH, řeš. Mgr. Zima, ved. dr. Machara - řešitel zaslal žádost o 
předčasné ukončení z důvodu celkové změny projektu, která neodpovídá původnímu zadání. 
10/ Projekt č. 540216, FSV, A-EK, Mgr. Troch, ved. dr. Baxa – řešitel zaslal žádost o předčasné 
ukončení z důvodu předpokládané časové vytíženost členů řešitelského týmu (včetně souvisejícího 
možné přerušení studia) v příštím roce by neumožnila se adekvátně věnovat grantovému projektu. 

e)    Žádosti o změnu 
1/ Projekt č. 1580817, MFF UK, B-FYZ, řeš. Komárková, ved. prof. Matolín – řešitelka napsala 
žádost o odstoupení od projektu z důvodu ukončení studia, novým hlavním řešitelem se stal Bc. 
Fusek. Žádost byla schválena. 
2/ Projekt č. 1366217, PřF UK, B-BIO, řeš. Mgr. Galanová, ved. dr. Kolařík – z důvodu přechodu 
na jinou katedru pod novou školitelkou byla odsouhlasena změna vedoucího na dr. Klimešovou.  
3/ Projekt č. 812217, 2. LF UK, C – CHIR, Mgr. Plch, ved. prof. Eckschlager – z důvodu 
přerušení studia (mateřství) řešitelka žádala o změnu hlavního řešitele na spoluřešitelku Mgr. 
Belhajovou. Žádost byla schválena. 
4/ Projekt č. 468217, PřF UK, B-BIO, Bc. Danačíková, ved. dr. Horák – z důvodu ukončení studia 
řešitelka žádá o změnu hlavního řešitele na Mgr. Kolchevu, která byla do řeš. kolektivu přidána 
v lednu 2018. Údajně již provádí na projektu důležitá měření. Zasláno zpravodaji projektu, který se 
změnou souhlasí.  
5/ Projekt č. 460217, LF HK UK, C-CHIR, řeš. MUDr. Krůpa, ved. doc. Jendelová – řešitel žádá 
o schválení financování vzdělávací akce v Istanbulu v hodnotě 40 tis. Kč z položky cestovné. 
6/ Projekt č. 1342214, FSV UK, A-SP, řeš. Oberpfalzerová, ved. prof. Jeřábek – řešitel žádá o 
změnu hodnocení z nesplněného projektu na splněný. Zaslala na GA UK článek, který prošel 
recenzním řízením. Zasláno členovi GR UK k vyjádření: Článek má obsah, který více méně splňuje to, 
co návrh projektu slíbil.  

Stanovisko GR UK: a) Krácení nových a pokračujících projektů bylo stanoveno na 10 %. Prof. Volf 
seznámil radu s doporučením AS UK co nejméně krátit stipendia; b) Ve většině případů GR UK 
považuje vysvětlení navrhovatelů za dostačující, nicméně u mnoha projektů by bylo vhodné zmínit 
návaznost v anotaci a dalším textu projektu. Projekt č. 652218 navrhovatelky Šmídové je z větší části 
shodný s projektem č. 296216 řeš. Kalábové. GR UK se domnívá, že tento projekt by neměl být 
doporučen k financování; c) GR UK bere informaci na vědomí; d) GR UK bere na vědomí a očekává, 
že řešitelé podají závěrečné zprávy; e1-4) GR UK se změnou souhlasí; e5) Grantová agentura 
nemůže financovat vzdělávací akce, které nezahrnují prezentaci výsledků; e6) GR UK souhlasí se 
změnou hodnocení projektu. 
 

 
4. Aktuální stav ve zpracování návrhů projektů  
Je třeba dořešit projekty před zasedáním OR (oponentury, shrnutí zpravodaje u nových i pokračujících 
projektů, zkrácení financí u nových i pokračujících projektů, doporučení/nedoporučení.  
Stanovisko GR UK: Předsedové sekcí A a C osloví vedoucí skupin, aby kontaktovali zpravodaje 
projektů s chybějícími oponentskými posudky a popřípadě jim nabídli součinnost. 
 
 
 
5.   Nový systém hodnocení projektů 
a)    Návrh na zasedání OR GA UK: Budou připraveny formuláře s tabulkou pro projekty vybrané k 

dalšímu projednání (KP). Ve sloupcích tabulky bude uvedena sekce, skupina, č. projektu, řešitel a 
pořadí projektu. Po projednání se zpravodaji ve skupině tabulku vyplní a podepíše vedoucí skupiny.  

b)    Byla stanovena bodová hranice pro projekty DKP a NKP, tak, aby projekty u nichž je rozpor mezi 
hodnocením zpravodaje a oponentů musely být znovu projednány v Oborové radě. 

c)    Úkolem vedoucích skupin je zajistit, aby maximálně 2/3 z částky určené pro nové projekty byly 
použity na Doporučené projekty. Zbylá třetina tvoří rezervu pro projekty KP + DKP + NKP 
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d)    Rozdělení projektů do tří skupin podle počtu a financí by mělo být následující: 
„D“ – max. 25% a maximálně 2/3 z částky určené pro nové projekty 
"KP" + „DKP“ + „NKP“ – cca 25 % 
„N“ – zbytek (min. 50 %) 

Stanovisko GR UK: Předsedové sekcí zašlou e-mail vedoucím skupin s pokyny na zasedání 
oborových rad.  
 
6. Úpravy aplikace   
a)    Doplnit okénko pro vyjádření zpravodaje u projektů „DKP“ a „NKP“. Okénko bude mít název 

"Zdůvodnění zpravodaje. Toto zdůvodnění je důvěrné a je určeno pouze pro GR a vedoucí skupin". 
Tento text uvidí zpravodaj projektu, vedoucí skupin, GR UK a referentky GA UK. Počet znaků min. 
100 – 2000, vč. mezer.  

b)    Návrh na nové znění ve formuláři pro oponenty pro příští rok: "Prosíme, abyste nevkládali svá 
ne/doporučení K FINANCOVÁNÍ, k tomu je nutné srovnání s ostatními projekty skupiny/sekce, která 
provádí až zpravodaj projektu";  

c)    Návrh oponenta na dotazování určitého okruhu oponentů dopředu, zda by byli ochotni vypracovat 
posudek. 

d)    Úprava pro příští rok počtu znaků včetně mezer pro průběžnou zprávu:  
Zpráva o řešení za minulý rok: min. 300 - 3 000 znaků (nyní 50 - 3000); 
Výhledy pro další rok: 300 - 3 000 znaků (nyní 50 - 3000); 
Přehled vyčerpaných financí: dáno pevnou tabulkou; 4. Komentář k vyčerpaným financím: 300 -    
3 000 znaků (nyní 50 - 3000); 
Úprava počtu znaků včetně mezer pro závěrečnou zprávu: 
min. 300 - 3000 znaků (nyní 50 - 3000); 
Přehled vyčerpaných financí: dáno pevnou tabulkou; 3. Komentář k vyčerpaným financím: 300 -   
3 000 znaků (nyní 50 – 3000). 

e)    Kulatý stůl GA UK s účastí p. rektora je naplánován na 10. 4. v Modré posluchárně od 15-17 hod. Na 
programu bude seznámení akademické obce s fungování GA UK, shrnutí výsledků za 10 let, vč. 15. 
kola, prezentace tří mimořádně dobrých projektů – nemáme projekt/y od A-TFP, B-BIO, B-FYZ, 
LEK.  

Stanovisko GR UK: a) GR UK bere informaci na vědomí, podklady pro schůzi s vedoucími musí být 
připraveny na oborových radách; b) GR UK bere informaci na vědomí; c) GR UK se domnívá, že 
tento problém lze lépe vyřešit tím, že se alespoň o týden posune podávání nových projektů. Zasedání 
oborových rady by se konalo na přelomu listopadu a prosince, popřípadě v prvém týdnu prosince; d) 
GR UK souhlasí s úpravou počtu znaků; e) Vedoucí skupin vybrali mimořádně dobré projekty a 
předsedové sekcí vypracují pořadí do 20.2. Kancelář GA UK poté začne řešitele projektů oslovovat s 
žádostí o prezentace v délce cca 10 min.. 

 
Rekapitulace termínu příštích zasedání OR a GR UK:  
21. 2. 2018 Oborová rada C, Zelená posluchárna 10 hod. 
22. 2. 2018 Oborová rada A, Zelená posluchárna 10 hod. 
23. 2. 2018 Oborová rada B, Zelená posluchárna 10 hod. 
GR UK s vedoucími skupin: 1. 3. (Čt) 2018 od 10 hod. v Zel. posluchárně. 
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: Alena Tůmová, 15. 2. 2018 
Schválil: Petr Volf, 15. 2. 2018 


