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Zápis ze zasedání Grantové rady UK ze dne 7. 12. 2011

Přítomni:
Prof. Volf, prof. Tesař, prof. Herget, doc. Suda, prof. Malý, RNDr. Yaghob 
Za odbor pro vědu a výzkum: Mgr. Michlová, Kramulová, Mgr. Tůmová; na část zasedání Mgr. Nohel
Hosté: na část zasedání zástupce UVT UK pan Šrom
Omluveni: Prof. Tomášek, prof. Bobková, prof. Höschl

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 18. 10. 2011
3. Personální zaležitosti
4. Záležitosti projektů 8. kola soutěže GA UK
5. Informace k 9. kolu soutěže GA UK
6. Specifický vysokoškolský výzkum
7. Různé

K bodu 1: 
Zasedání GR UK zahájil a řídil její předseda prof. Volf.

K bodu 2: 
Kontrola zápisu
Závěr GR UK: Zápis ze zasedání GR UK dne 18. 10. 2011 byl v předloženém znění schválen.

K bodu 3:
Personální záležitosti
 GR UK vzala na vědomí rezignaci ThLic. Petra Štici, Th.D. na funkci zpravodaje (A, TFP).

GR UK souhlasí s jmenováním PhDr. Viktora Kubíka, Ph.D. zpravodajem do sekce A, skupiny 
HN s účinností od 7. 12. 2011

 GR UK rozhodla oslovit FF UK, FHS UK a PedF UK s žádostí o konkrétní návrhy s nominacemi 
na nové zpravodaje do sekce A, skupiny HN a TFP vzhledem k plánovaným rezignacím prof. 
Koťátka (A, TFP) a doc. Matouška (A, HN) a nutnosti posílit skupinu HN o odborníka z řad 
etnologie a dějin hudby. 

K bodu 4:
Záležitosti projektů 8. kola soutěže GA UK
 Písemné žádosti o prodloužení doby řešení projektu GA UK o jeden rok

> projekt č. 136510, B-BIO, řešitel Miroslav Srba, PřF UK. 
> projekt č. 75510, A-PP, řešitelka Markéta Gerlichová, PedF UK. 
> projekt č. 132410, B-BIO, řešitelka Veronika Kaufnerová, PřF UK.

Závěr GR UK: GR UK souhlasí vzhledem k dosavadním doloženým výstupům s prodloužením 
projektu č. 136510. GR UK nesouhlasí s prodloužením projektu č. 75510 a č. 132410, neboť byly 
předloženy pouze nedostačující výstupy či  přísliby výstupů.

 Informace pro členy GR o zrušených projektech a vrácení finančních prostředků
Prof. Volf informoval GR UK o dopise řešitelky Elišky Baťové, projekt č. 394411, A-HN, FF UK. 
Projekt původně plánován jako tříletý, řešitelka ukončila studium. Založila závěrečnou zprávu, 
kterou odevzdá v řádném termínu pro letos končící projekty.

GR UK vzala informaci na vědomí

 Informace pro členy GR o zamítnutých žádostech
Prof. Volf informoval GR UK o žádostech o převod finančních položek, které nebyly schváleny.
> projekt č. 152210, A-FGM, řešitel Tomáš Jurkovič, FF UK. Řešitel požadoval převedení celé 
částky v položce ostatní neinvestiční náklady na stipendia (28.000,-). 
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> projekt č. 405511, A-FGM, řešitel Ludvík Pospíšil, FF UK. Řěšitel požadoval převedení celé 
požadované částky z cestovného do ONN (23.000,-).

GR UK vzala informaci na vědomí

 Žádosti k rozhodnutí 
Prof. Volf seznámil GR UK se žádostmi o převod finančních položek níže uvedených projektů:
>  projekt č. 166610, A-INF, řešitel Marek Krčál, MFF UK.
Řešitel žádá o převedení 40.000,- ze stipendií na nespecifikované mzdové a stipendijní prostředky 
z důvodu ukončení studia spoluřešitele Mgr. T. Ebenlendra, Ph.D., pro kterého bylo stipendium 
plánováno, přestože by převod znamenal překročení limitů v položce nespecifikované mzdové a 
stipendijní prostředky.
> projekt č. 266111, A- INF, řešitel Mgr. Václav Vlček, MFF UK.
Řěšitel žádá o převedení části cestovného (17.000,- ze 100.000,- z důvodu neuskutečnění jednoho 
z  výjezdů) do položky ONN na nákup výpočetní techniky.

Závěr GR UK: u žádosti projektu č. 166610 GR UK souhlasí s převedením částky 5.000,-, aby 
nedošlo k překročení limitu na položku (řešitel již 5.000,- v položce plánoval). Zbylých 35.000,-
požaduje GR UK vrátit ve prospěch GA UK. Žádosti projektu č. 266111 GR UK vyhovuje z důvodu 
přímého využití požadované výpočetní techniky při řešení projektu.

 Projednání projektů hodnocených jako NS
Byly posuzovány projekty, které byly na jednání GR UK ze dne 10. 06. 2011 označeny stupněm 
hodnocení NS – nesplněn. Projekt č. 135809, C, řeš. Turek, ved. Doc. MUDr. RNDr. 
Milan Kaška Ph.D., LF HK UK a projekt č. 94509, C, řeš. Rychtrmoc, ved. prof. MUDr. 
Zuzana Červinková CSc., LF HK.
Vedoucí projektu č. 135809 zaslal kompletní materiály jednoznačně prokazující publikování 
výsledků v časopise s IF. Vedoucí projektu č. 94509 informovala prof. Volfa o publikování 
výsledků v recenzovaném časopise a zaslání publikace do časopisu Liver International (dosud 
v recenzním řízení). Vedoucí budou o rozhodnutí GR UK informováni.

Závěr GR UK: Po posouzení zaslaných výstupů byl projekt č. 135809 hodnocen jako SP – splněn. 
Změna bude v aplikaci GA UK zaevidována po projednání ostatních projektů s hodnocením NS. U 
projektu č. 94509 rozhodla GR UK o odložení hodnocení až po oznámení, zda byla publikace přijata 
do časopisu s impakt faktorem.

K bodu 5:
Informace k 9. kolu soutěže GA UK

 Přítomní obrželi přehled o počtu podaných nových projektů a jejich finančních požadavků. Prof. 
Volf seznámil GR UK s informacemi k jednotlivým projektům.
> Projekt č. 720412, řešitelka Mgr. Tereza Cermanová, B-BIO, 1. LF UK 
> Projekt č. 678512 , řešitelka Bc. Terezie Imrichová, B-BIO, PřF UK
Obě navrhovatelky ze studijních důvodů požádaly o stornování projektů.

GR UK vzala informace na vědomí, projekty byly stornovány.

> Projekt č. 654212, řešitel Mgr. Vojtěch Hrubý, MFF UK, B-FYZ. 
GA UK obržel e-mail s dotazem, zda je možné převést přihlášku projektu na některého ze 
spoluřešitelů z důvodu úmrtí navrhovatele projektu.

Závěr GR UK: Vzhledem k tomu, že postavení hlavního řešitele je klíčové, GR UK rozhodla o 
stornování projektu.

> Projekty s problematickým zadáním
Prof. Volf předložil GR UK k posouzení charakter níže uvedených projektů:
> Projekt č. 612412, B-MAT, navrhovatelka Eva Vachková, FF UK. 
> Projekt č. 647812, A-HN, navrhovatelka Monika Brenišínová, FF UK. 
> Projekt č. 697812, A-SP, navrhovatel Jan Ludvík, FSV UK.  
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Závěr GR UK: po posouzení projektů GR rozhodla, že projekty nesplňují kritéria MŠMT dle čl. 1 
Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (jehož je GAUK 
součástí). GR rozhodla o stornování podání projektů a doporučila žádat o podporu z prostředků FRVŠ 
či z prostředků poskytovatelů podporujících publikační projekty (projekt č. 612412 a č. 647812) a 
z prostředků soutěže SVV – studentské vědecké konference (projekt č. 697812).

> Dopis Mgr. Josefa Stráského 
Mgr. Stráský zaslal e-mail ve věci „Rozporu mezi aplikací „Grantová agentura UK a opatřením 
rektora 34/2009“, konkrétně ke článku 4, bodu 5. 

Závěr GR UK: GR UK doporučuje drobnou úpravu Zásad, tak aby byl výklad jednoznačný a bylo 
více zřejmé, že do součtu podaných přihlášek se započítavají i případné žádosti o pokračování
projektu.

K bodu 6:
Specifický vysokoškolský výzkum

 Žádost projektu č. 263706
Prof. Volf a Mgr. Nohel předložili GR UK k rozhodnutí žádost FHS UK o převod nevyčerpaných 
prostředků v projektu SVV č. 263706/2011 z provozních nákladů do stipendií v celkové výši 
26 tis. Kč.

Závěr GR UK: GR souhlasí s požadovaným přerozdělením financí.

K bodu 7:
Různé

 Prof. Volf informoval o současné praxi při uvádění poděkování ve výstupech projektu a 
zdůraznil nutnost uvedení afiliace UK kvůli vykazování publikačních výsledků do RIVu a tím i 
financování SVV. 

Stanovisko GR UK: Za výsledky soutěže GA UK budou považovány pouze ty publikace, které 
obsahují afiliaci Univerzitě Karlově v Praze, konkrétně fakultě, za kterou je projekt podáván. V tomto 
smyslu budou upraveny smlouvy s řešiteli, a to již pro aktuální kolo soutěže (9. kolo soutěže GA UK); 
informace bude zveřejněna na www stránkách GA UK a odeslány na vědomí na vědecké odd. fakult.

 Prof. Volf informoval GR UK o změně smlouvy s řešiteli, konkrétně článku 4, odstavce 4: 
hlavní řešitel je oprávněn bez ohlášení změnit položky v rozpisu přidělených prostředků, 
pokud změna částky činí méně než 20 % nebo méně než 10.000,-

Stanovisko GR UK: GR UK souhlasí se změnou a to již pro 9. kolo soutěže GA UK
 Prof. Volf zrekapituloval termíny konání prvních oborových rad 9. kola soutěže GA UK
 GR UK stanovila termín příštího zasedání GR UK (28. 2. 2012)
 Diskuze k úpravám aplikace GA UK

Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 
Zapsala: Kateřina Michlová 13. 12. 2011 
Schválil: Petr Volf 15. 12. 2011




