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Zápis ze zasedání Grantové rady UK ze dne 18. 10. 2011

Přítomni:
Prof. Volf, prof. Tomášek, RNDr. Yaghob, Doc. Suda, prof. Malý, prof. Tesař, prof. Herget
Za odbor pro vědu a výzkum: Mgr. Michlová, Kramulová, Mgr. Tůmová; Mgr. Nohel
Jako host delegovaný člen DR prof. Höschl 

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 10. 06. 2011
3. Personální záležitosti

a. OR C – předsednictvo 
b. Nárhy na jmenování nových zpravodajů

4. Informace k 8. kolu soutěže GA UK
5. Informace k 9. kolu soutěže GA UK
6. Různé

K bodu 1: 
Zasedání GR UK zahájil a řídil její předseda prof. Volf, který úvodem přivítal přítomného člena DR.

K bodu 2: 
Jelikož vybraná kandidátka na zpravodajku OR A, skupiny FGM PhDr. Martina Vojtěchovská 
nereaguje na výzvy fakulty ani GA UK pro dodání nutných podkladů ke jmenování zpravodajkou, 
rozhodla GR UK kandidátku nejmenovat.
Závěr GR UK: Zápis ze zasedání GR UK dne 10. 06. 2011 byl v předloženém znění schválen.

K bodu 3:
a. OR C – předsednictvo 

K 1. 11. 2011 končí funkční období předsedovi OR C. Zároveň by prof. Tesař nemohl pokračovat ani 
jako člen GR. Prof. Tesař vyjádřil svou ochotu v práci v OR C i v GR pokračovat. Navrhujeme proto, 
aby se prof. Herget stal předsedou OR C a prof. Tesař místopředsedou OR C. Změna pozic by 
umožnila pokračovat v dalším funkčním období v předsednictvu OR C a v GR jak prof. Tesařovi, tak 
prof. Hergetovi. Vedení UK nemá proti navrženému řešení námitek.
Závěr GR UK: GR UK navržené řešení doporučuje. Předpokládá, že po jednom funkčním 
období bude místopředseda nahražen novou osobou tak, aby byla zajistěna kontinuita.

b. Návrhy na jmenování nových zpravodajů 
Byly projednány návrhy na jmenování nových zpravodajů. GR UK byly předloženy životopisy těchto 
nominovaných kandidatů:
PřF UK: RNDr. Jan Veselý, Ph.D., B - CH
ETF UK: doc. ThDr. Martin Wernisch, A – TFP
HTF UK: ThDr. Jaroslav Hrdlička, A – TFP
LFHK UK: prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., C

doc. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., C
PF UK: doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D., A – TFP

doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, A – TFP
3. LF UK: doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D., C

MUDr. Petr Toušek, Ph.D., C
FaF UK: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D., B – CH

prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D., C
Závěr GR UK:  GR UK po projednání přiložených životopisů navrhuje jmenovat všechny výše 
uvedené kandidaty. Poslední dva uvedení kandidáti budou jmenováni, pokud je schválí Vědecká 
rada FaF UK ze dne 18. 10. 2011.
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K bodu 4:
 Žádost k projektu 152310 – Sovová
Řešitelka zaslala žádost o převod části položky z kapitoly cestovné do ONN.
Závěr GR: GR UK doporučila žádost schválit a upozornit řešitelku, aby v průběžné zprávě 
projektu uvedla, zda její účast na letní škole byla aktivní formou, tj. s prezentací přednášky či 
posteru.
 Informace k projektu č. 152310
Prof. Volf seznámil GR UK s důvody, které vedly hlavního řešitele Bc. Jana Váňu k odstoupení od 
smlouvy k projektu č. 152310. Řešitel zašle zprávu o dosažených vyýsledcích a zajistí převedení 
nedočerpaných financí na EO RUK ve prospěch GA UK.
Závěr GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí.
 Analýza oponentů, kteří hodnotí  všechny projekty kladně
Prof. Volf seznámil GR UK s analýzou oponentur, která byla zadána pracovníkům UVT UK po 
jednání GR UK  dne 28. 2. 2011.  Na základě analýzy byla provedena kontrola hodnocení oponentur.
Závěr GR UK: GR UK rozhodla uvědomit oponenty i zpravodaje o této kontrole a jejích 
výsledcích a doporučila pokračovat v analýze i po skončení 9. kola soutěže GA UK.
 Analýza úspěšnosti projektů, kde je zpravodaj zároveň oponent
Prof. Volf seznámil GR UK s analýzou úspěšnosti projektů, u kterých je zpravodaj zároveň v roli 
oponenta. Analýza byla provedena za 8. kolo soutěže i za všechny roky vedení soutěže ve webové 
aplikaci. 
Stanovisko GR UK: GR UK se seznámila s výsledky a navrhuje, aby byli zpravodajové GA UK 
znovu upozorněni, aby sami sebe oslovovali jako oponenty pouze v nejnutnejším případě. GR 
UK navrhuje, aby v aplikaci GA UK bylo možné zaevidovat zpravodaje jako oponenta až po 
oslovení čtyř oponentů.
 Projednání projektů hodnocených jako NS
Byly posuzovány projekty, které byly na jednání GR UK ze dne 10. 06. 2011 označeny stupněm 
hodnocení NS – nesplněn a jejichž vedoucí zaslali kompletní materiály jednoznačně prokazující 
publikování výsledků v časopisech s IF. Vedoucí budou informováni.
č. 31508 - ved. doc. Sedláček, hl. řešitel Mgr. Trhlíková, PřF UK, B-CH
č. 19309 – ved. prof. Bezouška, hl. řeš. Mgr. Mrázek, PřF UK, B-CH
Závěr GR UK: Po posouzení zaslaných výstupů bylo hodnocení oběma projektům změněno na 
SP – splněn. Změna bude v aplikaci GA UK zaevidována po projednání ostatních projektů 
s hodnocením NS.
K bodu 5:
 prof. Volf informoval GR UK, že byly vydány  formou Opatření rektora č. 14/2011 Zásady 

činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze. Znění Opatření rektora č. 14/2011 bylo 
předáno členům GR UK v příloze.

 prof. Volf informoval GR UK, že bylo zveřejněno formou Opatření rektora č. 15/2011 Vyhlášení 
9. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2012) a seznámil GR UK 
s termínovým kalendářem soutěže. Zároveň byly stanoveny termíny konání následující Grantové 
rady UK a oborových rad.

 Prof. Volf informoval GR UK o nových změnách v aplikaci GA UK
 Prof. Volf informoval GR UK, že byl vyčleněn pracovník pro technickou podporu 

zpravodajům a oponetům, který má také za úkol připravit aktualní návody.
Závěr GR UK: GR UK vzala informace na vědomí a doporučila rozšířit funkci přiřazování 
projektů zpravodajům i pro vedoucí skupin.

K bodu 6:
 Grantový projekt č. 142807
Jedná se o projekt hlavní řešitelky Mgr. Lenky Horníkové, který byl hodnocen jako nesplněn. Na 
výzvu prof. Volfa z června 2009 na dodání doplňujících materiálů vedoucí ani hlavní řešitelka 
projektu nereagovali a na zasedání GR UK  dne 26. 02. 2010 bylo proto toto hodnocení potvrzeno.
Protože v 8. kole soutěže nebyl přijat návrh projektu, v jehož týmu byla hlavní řešitelka projektu č. 
142807 uvedena, dopisem ze dne 22. 09. 2011 zaslala Mgr. Horníková k rukám předsedy GR UK a 
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předsedy sekce B informaci o dosažených výsledcích spolu s žádostí, zda by k této skutečnosti bylo 
přihlédnuto při hodnocení případných návrhů projektů podávaných studentskými kolegy paní Mgr. 
Horníkové.
Závěr GR UK: GR  UK uvítala informaci o dosažených výsledcích. Uložila informovat řešitelku, 
že revokace hodnocení projektu již není možná, ale že nesplněné projekty členů týmu nejsou 
rozhodujícím kritériem pro nepřijetí dalších projektů týmu (zpravodaj může k tomuto faktu 
přihlédnout). Zároveň GR UK doporučila, aby informace u osoby řešitele a vedoucího projektů 
o hodnocení NS byla po 3 letech odebrána z aplikace.
 Informace o soutěži SVV
Grantová rada UK projednala otázku předání publikací pana Martina Valenty z projektu SVV č. 
261 505 k dotisku Ústavu pro studium totalitní režimů.
Závěr GR UK: Grantová rada UK se domnívá, že předmětná publikace je zaměstnaneckým 
dílem ve smyslu autorského zákona. S ohledem na stanovisko MŠMT, se kterým Grantová rad 
UK vyjadřuje svůj souhlas, doporučuje Fakultě sociálních věd uzavřít se zmiňovaným Ústavem 
dohodu, která by podmínky distribuce knihy blíže upřesnila. Přestože případný zisk ve prospěch 
zmiňované fakulty považuje Grantová rada UK za bagatelní, doporučuje Fakultě sociální věd 
kompenzovat tento zisk předáním adekvátního počtu publikací tak, aby žádný zisk ve prospěch 
zmiňované fakulty nevznikl.
 Diskuze
Zasedání GR UK pokračovalo diskuzí k Vědeckým záměrům.
Stanovisko GR UK: GR UK  se kladně vyjádřila k průběhu Vědeckých záměrů. Považuje VZ za 
vhodný nástroj k překlenutí ročního přechodného období na nový systém financování VaV. To 
by umožnilo zachovat kontinuitu  vědecké práce, stávajících vědeckých struktur i finančních 
toků. GR UK proto doporučuje zachovat organizační strukturu VZ, ale finance rozdělovat podle 
výkonu. Fakulta by obdržela peníze podle RIVu, z nichž 25 % jako „režii“ a 75 % by bylo 
rozděleno děkanem mezi VZ s přihlédnutím k RIVu.

Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 
Zapsala: Kateřina Michlová 18. 10. 2011 
Schválil: Petr Volf 18. 10. 2011




