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Zápis ze zasedání Grantové rady UK ze dne 2. března 2012 

Přítomni: 
prof. Volf, prof. Herget, Doc. Suda, prof. Malý, RNDr. Yaghob, prof. Bobková 
Za odbor pro vědu a výzkum: pí Kramulová, Mgr. Michlová, Mgr. Tůmová
Jako host: předseda Dozorčí rady prof. Höschl
Omluven: prof. Tesař

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 23. února 2012 – část GA UK
3. NS projekty
4. 9. kolo soutěže GA UK 

a. informace o počtu podaných projektů a požadovaných financích
b. aktuální stav ve zpracování návrhů projektů 
c. termíny OR
d. termín GR
e. různé

1. Na dnešní zasedání byl jako host pozván předseda Dozorčí rady prof. Höschl

2. K bodu 6: Noví zpravodajové byli jmenováni od 1. 3. 2012, byly jim zaslány jmenovací 
listiny a pozvánky na druhé zasedání oborových rad (účast potvrdil Dr. Hvorecký, Doc. 
Křížová; Doc. Kolman omluven, Doc. Picková zatím nepotvrdila). Prof. Herget, prof. 
Malý a doc. Suda zajistí podklady pro doplnění zpravodajů pro sekci C a B. – úkol trvá. 
Personální situace v jednotlivých oborových radách bude dále řešena na dnešním 
zasedání. Grantové radě byly podklady k jednání zaslány e-mailem 27. 2. 2012, přehled 
přiložen i v příloze k dnešnímu jednání – úkol trvá.
K bodu 7: prof. Tesař zajistil další konkrétní podklady k žádosti o změnu řešitelského 
kolektivu u projektu č. 295211, hlavní řešitelka MUDr. Blanka Vlčková, LF1. GR UK 
rozhodla o vyhovění žádosti ve smyslu nově zjištěných podkladů. Řešitelka byla 
vyrozuměna dopisem. Jakmile zašle navrženou úpravou kolektivu podle nových 
podkladů, bude změna zaevidována v aplikaci.

3. Na zasedaní byly projednávány projekty, které byly GR ze dne 10. 06. 2011 označeny  
hodnocením NS – nesplněn. Řešitelé měli do konce kalendářního roku předložit doklady o 
výsledcích za účelem případného zmírnění tohoto hodnocení. Hodnotilo se 38 projektů
(sekce A – 3, sekce B - 12, sekce C - 23). GR UK měla k dispozici všechny materiály
doložené řešiteli. Na základě obdržených materiálů GR UK rozhodla následovně:
U jednoho projektu (č. 117108) GR UK potvrdila hodnocení NS - nesplněn (řešitelé 
vysvětlili nesplnění cílů projektu složitou situací v kolektivu, proto nebylo možné dodat 
výstupy ani dodatečně). U 20 projektů (č. 121108, 7808, 32708, 123208, 137008, 13309, 
91909, 21610, 52608, 63008, 72208, 86408, 89008, 94608, 95708, 109908, 3209, 6409, 
144109, 80009) byly předloženy dodatečné materiály potvrzující publikování výsledků a 
proto GR UK rozhodla změnit hodnocení na SP – splněno. U osmi projektů (č. 59609, 
84208, 102008, 118708, 7709, 19109, 94509, 55608) udělila GR UK odklad pro doložení
přijetí výstupů do tisku do konce kalendářního roku 2012 (řešitelé v současné době
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dokládají submitovaný výstup, odklad byl udělen kvůli délce recenzního řízení. V jednom 
případě se navíc jednalo o nelehkou situaci v týmu).
U devíti projektů (č. 104008, 71210, 126408, 62309, 66709, 74108, 123808, 45709,
123809) řešitelé ani vedoucí nereagovali na výzvu a nepředložili žádné dodatečné 
výstupy. U těchto projektů GR UK potvrdila hodnocení NS - nesplněn.

4. Dále prof. Volf informoval o počtu podaných projektů v 9. kole soutěže GA UK a jejich 
požadavcích. Grantová rada stanovila základní strategii pro zpravodaje k úpravě 
finančních požadavků pro přípravu projektů na jednání OR (podle tabulky přiložené 
v příloze materiálů k jednání). Pokračující projekty bylo doporučeno krátit na 80 %, nové 
projekty na 75 %. Krácení by nemělo být plošné, ale zohledňovat neoprávněné či 
nezdůvodněné položky. Nedoporučuje se krácení nad 50 % . Jelikož sekce B přesahuje o 
6 450 tis. Kč 1,1 násobek loňských požadavků a požaduje téměř 50 % financí, prof. Volf 
navrhl zvážit úpravu Zásad - u žádné sekce nesmí objem financí přesáhnout 50 % 
rozpočtu na úkor ostatních. Jednání o této změně bude odloženo, až budou z aplikace 
získána data o počtu PGS studentů (kolik PGS studentů průměrně na 1 projekt).  Dále 
prof. Volf informoval o aktuálním stavu ve zpracování návrhů projektů k dnešnímu dni. 
Zrekapituloval termíny 2. zasedání Oborových rad (7. – 9. 3. 2012) a příštího zasedání GR 
UK (22. 3. 2012, 13 hod.). Závěrem GR UK požádala o analýzu oponentů, kteří jsou příliš 
kritičtí či naopak příliš nekritičtí a o bodové vyjádření přijatých projektů v sekci B a C; 
požádala o úpravu aplikace – filtr u projektů, kde se liší bodové hodnocení o 15 bodů, aby  
filtr zobrazoval, kde jsou 3 a kde teprve 2 oponentury; doporučila, aby Oborové rady
zaujaly stanovisko v případě studentů PGS, kteří podávají projekty ve vyšším ročníku 
studia.

Zapsala: Michlová, 14. 3. 2012
Schválil: Volf, 14. 3. 2012




