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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 18. 5. 2018 
 
Přítomni:  
prof. Volf, prof. Víšek, doc. Ebelová, doc. Svoboda, doc. Bosáková, prof. Pudil, doc. Kraml. 
Za odbor pro vědu a výzkum: dr. Kvačková, Mgr. Michlová, dr. Tůmová. 
Jako host: Bc. Šrom zástupce ÚVT UK. 
Omluven: prof. Höschl předseda Dozorčí rady GR UK. 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 05. 03. 2018 
3. Změna hlavního řešitele projektu SVV 260 429 „Výzkum a vývoj nových reakcí, 

katalyzátorů a materiálů“ na PřF UK 
4. Personální záležitosti 
5. Námitky navrhovatelů na nepřijetí projektů v 15. kole soutěže GA UK 
6. Náměty na úpravu GA UK  
7. Závěrečné zprávy 
8. Různé 
9. Rekapitulace termínů příštího zasedání Oborových rad a Grantových rad UK 
 
1. Zahájení 
Prof. Volf přivítal přítomné a zahájil zasedání. 
 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 05. 03. 2018 
Str. 1, k bodu 2: Kulatý stůl GA UK s účastí p. rektora se uskutečnil dne 10. 4. v Modré 
posluchárně, viz bod 6. 
Str. 1, k bodu 4: Personální záležitosti: Obměna Oborových rad se uskuteční ke konci tohoto kola 
soutěže GA UK: V dubnu byly osloveny fakulty se žádostí o zaslání návrhů na nové zpravodaje do 
Oborových rad GA UK projednaných ve vědeckých radách fakult (celkem 27 zpravodajů). Termín pro 
zasílání návrhů byl stanoven do konce června. Dr. Michal Vinkler z PřF UK souhlasil, že se stane 
vedoucím skupiny v sekci B – Biologie od nového grantového kola. Na příštím zasedání oborové rady 
sekce B bude probíhat volba místopředsedy. 
Str. 2, k bodu 6: Závěrečné zprávy byly zpřístupněny zpravodajům kanceláří GA UK dne 20. 4. 
2018 a odeslán zpravodajům e-mail s informací, aby zahájili zpracování posudků závěrečných a 
doplněných závěrečných zpráv i celkového výsledného hodnocení tak, aby návrhy byly připraveny k 
projednání na zasedání oborových rad. Celkem je 53 projektů bez zpravodaje. 
Stanovisko GR UK ke kontrole zápisu: GR UK schválila zápis z 05. 03. 2018 v předloženém 
znění. GR UK navrhuje doc. Půtu jako místopředsedu sekce B – přírodní vědy. Předsedové s 
místopředsedy zařídí přiřazení závěrečných projektů bez zpravodaje. 
 
3. Změna hlavního řešitele projektu SVV 260 429 „Výzkum a vývoj nových reakcí, 

katalyzátorů a materiálů“ na PřF UK 
Z důvodu odchodu prof. Jany Roithové z PřF UK žádají o změnu hlavního řešitele na doc. RNDr. 
Jindřicha Jindřicha, CSc. 
Závěr GR UK: GR UK schválila změnu hlavního řešitele na doc. RNDr. Jindřicha Jindřicha, 
CSc. 
  
4. Personální záležitosti 
A-EK: VR FSV UK ze dne 10. 5. 2018 navrhuje následující dva kandidáty za končícího zpravodaje 
doc. Bauera: doc. PhDr. Julii Chytilovou, Ph.D. a PhDr. Zuzanu Havránkovou, Ph.D. 
Závěr GR UK: GR UK schvaluje doc. PhDr. Julii Chytilovou, Ph.D. 
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5. Námitky navrhovatelů na nepřijetí projektů v 15. kole soutěže GA UK 
Kancelář GA UK eviduje k dnešnímu dni sedm námitek či komentářů k nepřijetí projektů podaných 
v 15. kole soutěže GA UK. 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, případně 
zpravodajové, ve většině případů byla vyžádána jejich stanoviska. Čeká se na vyjádření právního 
oddělení ohledně námitky dr. Kučerové Cihelkové. (Tabulka s přehledem námitek je součástí 
materiálu). 
Závěr GR UK: Veškeré námitky či komentáře byly zodpovězeny a GR UK neshledala chyby 
v hodnocení projektů. 
 
6. Náměty na úpravy GA UK 

Kulatý stůl GA UK ze dne 10. 4. 2018 
a) vyřešit možnost placení respondentů, 
b) krátit finance pouze v případě, pokud jsou špatně zdůvodněné nebo nezdůvodněné, 
c) detailnější informace o tom, co má obsahovat přihláška projektu (ale ne vzory projektů), 
d) detailnější informaci o tom, koho a jak mají řešitelé žádat o změnu financí mezi kategoriemi, 
e) nastavení výše 15 % na doplňkové náklady pro všechny fakulty, není třeba se dotazovat fakult, 
f) zrušit v přihlášce oddíl „Přínos projektu k rozvoji fakulty / VŠ", 
g) při krácení zpravodajem umožnit navrhovateli, aby se vyjádřil ke krácení projektu, 
 
Náměty GR, Oborových rad  

h) překlad webových stránek GA UKu do anglického jazyka, 
i) včasná kontrola projektů dle zařazení do oborů – upozornit zpravodaje, že třeba projekt včas 

přesunout do správné komise, 
j) políčko v oponentském posudku pro vysvětlení by mělo být rovnou za každou otázkou. 

Prodiskutovat možnost, aby studenti viděli, kolikátá ze čtyř či pěti možných odpovědí byla 
oponentem vybrána.  
 

      Ostatní: 
k) studentům, kteří nejsou zaměstnanci fakult nelze hradit diety z cestovného. Úprava čl. 5 Zásad 

činnosti GA UK (návrh změny Zásad je součástí materiálu), 
l) další navrhované změny v textu Zásad činnosti GA UK, 
m) náměty na rozšíření funkcionality aplikace GA UK z PřF UK pro referentky na fakultách: 1) 

Rozesílání hromadných e-mailů; 2) Evidence pracovišť, pod která projekt spadá; 3) Export 
základních informací z databáze do textového souboru nebo tabulkového procesoru. 

Závěr GR UK:  
a) Fakulty to mohou placení respondentů řešit několika způsoby: např. fakturou od firmy, 
smlouvou o dílo nebo výdajovým dokladem, který se zaúčtuje do ostatních služeb;  
b) GR UK navrhuje, že pokud bude dostatek financí, budou se krátit pouze špatně 
zdůvodněné nebo nezdůvodněné finanční prostředky;  
c) Do instrukcí v aplikaci budou vloženy detailnější informace, co má přihláška projektu 
obsahovat;  
d) Řešitelé se obracejí nejprve na fakulty a dochází k různým interpretacím. Proto GA UK 
uspořádá školení dne 5. 10. 2018 pro referentky fakult a vybrané studenty z fakult;  
e) GR UK souhlasí s nastavením výše 15 % na doplňkové náklady pro všechny fakulty;  
f) Oddíl "Přínos fakultě" bude nahrazen oddílem „Vysvětlení návaznosti/rozdílů vůči jiným 
řešeným projektům", kde budou zmíněny další projekty, na kterých participují členové 
řešitelského kolektivu. V návaznosti na tuto změnu je potřeba upravit čestné prohlášení;  
g) 10 tis. Kč mezi kategoriemi je možné převádět bez žádosti, při změnách nad 10 tis. Kč je 
možné požádat o schválení GR UK;  
h) GR UK se domnívá, že překlad webových stránek by se měl řešit v součinnosti s odborem 
vnějších vztahů, předpoklad je na podzim tohoto roku. Překlady je však vhodné řešit 
komplexně, proto p. prof. Volf osloví kolegium rektora;  
i) Je třeba řešit na Grantové radě koncem listopadu;  
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j) GR UK s touto zásadní úpravou oponentského formuláře souhlasí a navrhla doplnit jednu 
odpověď týkající se financí: „Přiměřené, ale nezdůvodněné“;  
k) U studentů, kteří mají na fakultě úvazek nebo pracovně-právní vztah není třeba měnit 
pravidla. Pro studenty, kteří tento vztah nemají, je možné vyplácet pobytové náklady 
(ubytování a jízdenky) a navýšit stipendium. Tato úprava si vyžádá změnu Zásad činnosti 
GAUK;  
l) GR UK souhlasí s dalšími drobnými formulačními změnami Zásad činnosti GAUK;  
m) Úpravy aplikace budou provedeny v rámci "letního balíčku", nebo se na nich již pracuje. 
GR UK upozorňuje na zachování souladu s GDPR. 
 
 

7. Závěrečné zprávy 
a) Projekt č. 814016, řeš. Mgr. Soutor, ved. dr. Palkoska, FF UK. Řešitel nereagoval na 

výzvy k odevzdání závěrečné zprávy. Vedoucí projektu dr. Palkoska zaslala dne 23. 4. 
vyjádření, že nemá žádné zprávy od řešitele a připouští neúspěšné plnění projektu.  

b) Zrušené nové projekty:  
č. 194218, řeš. Mgr. Havlová, ved. doc. Švestková, FTVS UK – důvod neuveden. 
č. 620418, řeš. Mgr. Hondlíková, ved. dr. Hejzlarová, FSV UK – osobní a pracovní 
důvody, možné přerušení studia. 
č. 1874218, řeš. Mgr. Václavíková, ved. dr. Jüptner, FSV UK – důvodem je ukončení 
doktorského studia. 
č. 982318, řeš. JUDr. Hofmanová, ved. prof. Jelínek, PF UK – důvodem je studium v USA 
a časová zaneprázdněnost.  
Finance ve výši 832 tis. Kč některé fakulty již vrátily zpět na GA UK.    

c) Projekt č. 772218, řeš. MUDr. Kolbeková, ved. prof. Vašáková, 1. LF UK. Řešitelka 
zaslala dne 6. 4. žádost o změnu hlavního řešitele na spoluřešitelku MUDr. Drösslerovou 
z důvodu stěhování a změny pracoviště. Prof. Volf po konzultaci s předsedou Oborové rady C 
žádost neschválil, protože není vhodné měnit hlavního řešitele před začátkem nebo na začátku 
řešení projektu. Navíc, z popisu projektu je zřejmá klíčová role hlavního řešitele. Dne 9. 5. se 
hlavní řešitelka obrátila na GA UK se žádostí o znovuobnovení smlouvy projektu, neboť opět 
došlo ke změnám a bude pokračovat v postgraduálním studiu.  

d) Projekt č. 796713, řeš. Mgr. Vrbata, ved.  dr. Zedník, PřF UK. Vedoucí projektu dr. 
Zedník zaslal dne 11. 5. opublikovaný článek v IF časopisu. Projekt byl v r. 2017 uzavřen a 
hodnocen jako nesplněný.  

e) Projekt č. 754213, řeš. Mgr. Somerová, ved. doc. Frynta, PřF UK. Řešitelka zaslala dne 
16. 5. výsledky jejího grantového projektu. Projekt byl v r. 2017 uzavřen a hodnocen jako 
nesplněný.  

Závěr GR UK: a) GR UK souhlasí s hodnocením projektu jako „nesplněný“; b) GR UK 
bere informaci na vědomí; c) GR UK nehodlá měnit původní rozhodnutí a projekt je 
považován za zrušený. GR UK doporučuje řešitelskému týmu podat novou přihlášku 
v příštím kole soutěže; d-e) GR UK přijala s potěšením informaci na vědomí, dle stávajících 
pravidel hodnocení projektu již měnit nelze, neboť od začátku řešení projektu uplynulo 
déle jak pět let.  

 
8. Různé 

a) Dotaz spoluřešitele projektu, zda by mohl vidět v aplikaci přihlášku financovaného projektu. 
Možnost sdílení mezi členy řeš. kolektivu.  

b) Na oborových radách je potřeba zdůraznit kritéria pro označení nerelevantnosti posudků. 
c) Příprava letního balíčku pro úpravy aplikace. 
Závěr GR UK: a) Tato změna aplikace by byla programátorsky velmi náročná (cca 40 
hodin), je nutné počítat i s větší náročností v souvislosti s GDPR; b) Na oborových radách 
bude zdůrazněno, že oponentský posudek může být označen za nerelevantní pouze ve zcela 
výjimečných případech (kontroluje GR UK). Zpravodaj by měl zaslat žádost o další 
posudek; c) Příprava letního balíčku bude probíhat ve spolupráci s p. Šromem. 
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9. Rekapitulace termínů příštího zasedání Oborových rad a Grantových rad UK 
Zasedání Oborových rad v Zelené posluchárně vždy od 10 hod.: 6. 6. 2018 OR C, 7. 6. 2018 OR B, 8. 
6. 2018 OR A. Pozvánky na oborové rady byly rozeslány dne 9. 4. 2018. 
Návrh termínu zasedání 1. oborových rad GA UK v 16. kole: 3. 12. 2018 (10-16 hod.) a 5. 12. 2018 
(10-15 hod.) v Zelené posluchárně.  
GR UK: Potvrzen většinou termín dne 28. 6. 2018 (čtvrtek) od 10 hod. 
GR UK po vyhlášení 16. kola: 4. 10. a/nebo 24. 10. 2018 od 10 hod. 
GR UK v 16. kole před OR GA UK: 30. 11. 2018 v 10 hod.  
Závěr GR UK: Návrh termínu pro odevzdání nových přihlášek na GA UK byl odsouhlasen 

na 20. listopadu 2018. 
 
 
 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 
Zapsala: dr. Alena Tůmová, 18. 5. 2018 
Schválil: prof. Petr Volf, 21. 5. 2018  
 


