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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 06. PROSINCE 2012

Přítomni:
Prof. Volf, prof. Herget, prof. Tesař. Doc. Suda, prof. Malý, RNDr. Yaghob
Za odbor pro vědu a výzkum: Mgr. Tůmová, Kramulová
Jako host: předseda Dozorčí rady prof. Höschl, kandidát na místopředsedu OR C doc. Rudolf, na část zasedání 
zástupce UVT UK p. Šrom
Omluveni: Ing. Horčičková
Nepřítomni: prof. Bobková

Program:
1. Zahájení
2. SVV - Žádost o přesun finančních prostředků projektu SVV č. 265 311 (MFF)
3. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 02. 10. 2012
4. Personální záležitosti
5. Záležitosti projektů 9. kola soutěže GA UK
6. Informace k 10. kolu soutěže GA UK

1. Zahájení
Prof. Volf přivítal přítomné a zahájil zasedání.

2. SVV - Žádost o přesun finančních prostředků projektu SVV č. 265 311 (MFF)
Závěr GR UK: Grantová rada UK projednala žádost o změnu rozpočtu projektu SVV MFF č. 265 311, kterou 
předložila hlavní řešitelka prof. Šafránková. Důvodem žádosti o změnu byla úspora prostředků v jednom 
z ukazatelů rozpočtu. Grantová rada UK tuto změnu schválila.

3. Kontrola zápisu
Str. 1-2, k bodu 3: Personální změny - OR: Byli jmenováni noví zpravodajové dle  rozhodnutí  GR ze dne 02. 
10. 2012; FHS UK navrhla nového kandidáta místo navrženého Mgr. Karla Černého, Ph.D. Stanovení nového 
vedoucího skupiny SP za prof. Jurkovou (dr. Yaghob) - projedná GR UK na dnešním zasedání. PřF UK navrhla 
nové kandidáty do skupiny BIO za doc. Stopku a zaslala návrhové listy k doplnění sekce B a sekce C o 
mikrobiology - nutno vybrat kandidáty (zajišťoval doc. Suda);  1. LF UK zaslala návrh kandidátů do sekce B -
BIO za prof. Smetanu, kterému vypršelo funkční období 15. 11. 2012.
Personální změny - GR: Na dnešní zasedání byl pozván doc. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., kterého navrhla GR 
UK jako kandidáta na místopředsedu OR C, na 1. OR C bude provedena volba; personální změna OR B -
k dojednání na dnešním zasedání GR UK. 
Stanovisko GR  UK ke kontrole zápisu: GR UK schválila zápis ze zasedání dne 02. 10. 2012 v předloženém 
znění.

4. Personální záležitosti
a) OR 
GR UK projednala doplnění skupiny SP místo původně navrženého dr. Černého,  byl stanoven 
vedoucím skupiny (A-SP) dr. Bednařík, projednala doplnění skupiny BIO za doc. Stopku a doplnění 
sekce B o mikrobiology, skupiny BIO za prof. Smetanu, doplnění sekce C.

Závěr GR UK: GR UK schválila ke jmenování zpravodajem dr. Stöckelovou (A-SP); GR UK souhlasí 
s vedoucím skupiny(A-SP) dr. Bednaříkem; GR UK schválila ke jmenování zpravodajem dr. Hulvu, dr. 
Doležala, dr. Fišera a doc. Plzáka (B-BIO), dr. Čepičku (sekce C). Všichni byli jmenováni k 10. 12. 2012.

b) Prof. Volf obdržel dvě rezignace na funkci zpravodaje GR UK
Na funkci zpravodaje rezignoval dr. Biegel (A-HN) a prof. Prokešová (sekce C).

Závěr GR UK:  GR UK vzala rezignace na vědomí, vedoucí skupiny (A-HN) dr. Durčanský nepožaduje 
doplnění o nového zpravodaje, za prof. Prokešovou byl přijat dr. Čepička.
               
               c)  GR UK

- OR B: Oznámení personální změny spolu s návrhem nového místopředsedy.
GR UK projednala navržení kandidáta na místopředsedu sekce B. 
Závěr GR UK: Prof. Malý oznámil svou rezignaci na místopředsedu OR B. Jako kandidáta na 
místopředsedu OR B navrhla GR UK doc. Svobodu, který s kandidaturou souhlasí. Na 1. OR B bude 
provedena volba. Po uplynutí funkčního období předsedy OR B (prosinec 2014) by byla provedena volba 
nového předsedy a místopředsedy OR B.

5. Záležitosti projektů 9. kola soutěže GA UK
             -    Písemné žádosti o prodloužení doby řešení projektu GA UK o jeden rok
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a) Projekt č. 444311, sekce C, řešitel MUDr. David Kalfeřt, LF HK. 
b) Projekt č. 394211, B-BIO, řešitelka Mgr. Kateřina Kopalová, PřF UK. 

Závěr GR UK: a) GR UK nedoporučuje prodloužení řešení projektu. Domnívá se, že by bylo vhodné 
původní projekt dokončit podle plánu a podat závěrečnou zprávu;
b) GR UK přihlédla k mimořádným výsledkům za uplynulé dva roky řešení. Souhlasí s prodloužením 
projektu o jeden rok. Místo závěrečné zprávy, podá průběžnou zprávu.

-     Žádost o přerušení grantového projektu GA UK
a) Projekt č. 350311, A-HN, řešitelka Mgr. Kateřina Semrádová, FHS UK. Řešitelka   požádala o 

přerušení řešení projektu z důvodu, že jí nebyla umožněna práce s materiálem kvůli zrušení 
Laboratoře pro výzkum paleolitu při Archeologickém ústavu AV ČR. Zaslala žádost o ukončení 
grantového projektu. 

Závěr GR UK: GR UK souhlasí s ukončením grantového projektu a podáním závěrečné zprávy. 

- Informace pro členy GR o předčasně ukončených projektech
a) Projekt č. 701512, B-FYZ, řešitelka Mgr. Iva Doležalová, MFF UK. Projekt původně tříletý, 

řešitelka požádala o ukončení řešení projektu kvůli skončení pracovního poměru vedoucího a 
změně tématu. Založí závěrečnou zprávu, kterou odevzdá v řádném termínu pro letos končící 
projekty.

b) Projekt č. 619412, B-FYZ, řešitelka Mgr. Jana Matějová, MFF UK. Projekt původně dvouletý, 
řešitelka požádala o ukončení ze zdravotních důvodů. Na rektorát vrátí nedočerpané prostředky 
ve výši 83 tis. Kč.  a založí závěrečnou zprávu, kterou odevzdá v řádném termínu pro letos 
končící projekty.

c) Projekt č.  364411, B - GEO, řešitelka Mgr. Petra Nyplová, PřF UK. Projekt původně tříletý, 
řešitelka požádala o předčasné ukončení projektu z osobních důvodů, které jí brání v pokračování 
ve studiu a práci na projektu.

Závěr GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí

- Žádost o změnu zpravodaje grantového projektu GA UK
a) Projekt č. 136310, C, řešitel Mgr. Zbyněk Stráský, FaF UK. Vedoucí projektu doc. Nachtigal 

požádal prof. Vítka, který je zpravodajem projektu o spolupráci. Prof. Vítek s tím souhlasil, ale 
nemůže být nadále zpravodajem projektu pro konflikt zájmu, proto žádá o náhradu za jiného 
zpravodaje. 

Závěr GR UK: GR UK souhlasí se změnou zpravodaje na prof. Tesaře, který je ochoten projekt převzít.

-     Žádosti o změnu
a) Projekt č. 641012, A-EK, řešitel Tomáš Adam, FSV UK. Řešitel žádá o převedení 30 tis. Kč 

z položky cestovné do položky ostatní neinvestiční náklady na nákup počítače. Přitom v rozpočtu 
na tento rok byl již zahrnut jiný počítač. 

b) Projekt č. 694512, A-SP, řešitelka Mgr. Kateřina Cidlinská, FSV UK. Řešitelka žádá o rozšíření 
řešitelského kolektivu o dr. Martu Vohlídalovou na jeden rok, která připravovala a realizovala 
dotazníkové šetření a žádá pro ni o vyplacení stipendia ve výši 25 tis. Kč. Řešitelka zaslala na 
vyžádání dodatek k žádosti, kde vysvětlila, proč nezařadila dr. Vohlídalovou do kolektivu již 
dříve, neboť si nebyla vědoma této komplikace. O zařazení do řešitelského kolektivu na jeden 
rok žádá proto, že se dr. Vohlídalová podílí pouze  na přípravě a vyhodnocení on-line šetření. 

c) Projekt č. 398811, B-BIO, řešitel Mgr. Zdeněk Cit, PřF UK. Řešitel Zdeněk Cit se rozhodl 
pokračovat v Ph.D. studiu v jiné laboratoři, proto vedoucí projektu doc. Půta zažádal o rozšíření 
řešitelského kolektivu o hlavní řešitelku Bc. Holickou a spoluřešitelku Mgr. Hálovou a 
přerozdělení stipendijních a mzdových prostředků s tím, že celková částka bude zachována. Na 
základě zaslaných doplňujících informací ohledně nového řešitelského kolektivu prorektor Volf 
žádost odsouhlasil. V aplikaci byla provedena změna řešitelského kolektivu.

Závěr GR UK: a) GR UK nesouhlasí s převodem 30 tis. Kč na nákup počítače, neboť byl již letos jeden 
počítač zakoupen. Nevyčerpané finanční prostředky vrátí řešitel fakultou zpět na GA UK; b) GR UK 
souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 25 000,- Kč na stipendium pro novou spoluřešitelku 
PhDr. Martu Vohlídalovou a s jejím začleněním do řešitelského kolektivu. Zároveň sděluje, že příště je 
třeba využití finančních prostředků lépe dopředu rozmyslet; c) GR UK souhlasí se změnou řešitelského 
kolektivu a přerozdělením stipendijních a mzdových prostředků.

- Projednání hodnocení NS projektů z r. 2011
Na zasedaní GR ze dne 10. 06. 2011 byly projednávány projekty s hodnocením NS – nesplněn. Řešitelé měli do 
konce kalendářního roku předložit doklady o výsledcích za účelem případného zmírnění hodnocení. GR ze dne 
02. 03. 2012 udělila odklad pro doložení přijetí výstupů do tisku do konce kalendářního roku 2012. Jedná se o 
hodnocení osmi projektů (sekce B - 1, sekce C - 7). GR UK měla k dispozici všechny materiály doložené řešiteli. 
Závěr GR UK: Na základě obdržených materiálů GR UK rozhodla následovně:
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U 6 projektů č. 59609, 55608, 84208, 118708, 94509, 7709 byly předloženy dodatečné materiály potvrzující 
publikování výsledků, a proto GR UK rozhodla změnit hodnocení na SP – splněno. Změna bude v aplikaci 
GA UK zaevidována.
U dvou projektů (č. 102008, řeš. Kheck, ved. MUDr. David Kachlík, Ph. D. a č. 19109, řeš. Otáhalová 
(prof. Ratajová), ved. Prof. MUDr. Josef Prchal) řešitelé ani vedoucí zatím nereagovali a nepředložili 
žádné dodatečné výstupy, mají čas do konce tohoto kalendářního roku. Bude projednáno na příštím 
zasedání GR UK.

- Projednání hodnocení NS projektů z r. 2012
Na zasedaní GR ze dne 27. 06. 2012 byly projednávány projekty s hodnocením NS – nesplněn. Řešitelé měli do 
konce kalendářního roku předložit doklady o výsledcích za účelem případného zmírnění hodnocení. Na dnešním 
zasedání zbývá rozhodnout hodnocení 15 projektů (sekce B - 4, sekce C - 11). GR UK měla k dispozici všechny 
materiály doložené řešiteli. 
Závěr GR UK: Na základě obdržených materiálů GR UK rozhodla následovně:
U 11 projektů (sekce B - č. 80810, 82710, 388911; sekce C - 58509, 60009, 77109, 86309, 98509, 100809,
110709, 132309) byly předloženy dodatečné materiály potvrzující publikování výsledků, a proto GR UK 
rozhodla změnit hodnocení na SP – splněno. Změna bude v aplikaci GA UK zaevidována.
U 3 projektů (č. 17409, řeš. Straková, ved. Ing. Jiří Vohradský, CSc.; č. 103809, řeš. Kalfeřtová, ved. prof. 
MUDr. Naďa Jirásková, Ph. D.; č. 125009, řeš. Brima, ved. prof. MUDr. Tomáš Zima MBA, DrSc.) udělila 
GR UK odklad pro doložení přijetí výstupů do tisku do 1. 9. 2013. 
U projektu č. 70310 řeš. Moravec, ved. doc. MUDr. Milan Kment, CSc. U tohoto projektu GR UK 
potvrdila hodnocení NS - nesplněn, neboť publikací je review v neimpaktovaném časopise.
Celkem nebylo předloženo 15 projektů s hodnocením NS (sekce A - 1, sekce B - 11, sekce C - 3) řešitelé ani 
vedoucí zatím nereagovali a nepředložili žádné dodatečné výstupy, mají čas do konce tohoto kalendářního 
roku. Bude projednáno na příštím zasedání GR UK. Jsou to tyto projekty:
Projekt č. 121609, A-HN, FF UK, řeš. Boháčová, ved. prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Projekt č. 62209, B-BIO, PřF UK, řeš. Mach, ved. prof. RNDr. Tachezy, Ph. D.
Projekt č. 64109, B-BIO, PřF UK, řeš. Vavrochová, ved. RNDr. Dominik Filipp, CSc.
Projekt č. 64409, B-BIO, PřF UK, řeš. Hrušková, ved. RNDr. Martin Pospíšek, Ph. D.
Projekt č. 68609, B-BIO, PřF UK, řeš. Khawaja, ved. RNDr. Martin Pospíšek, Ph. D.
Projekt č. 72309, B-BIO, PřF UK, řeš. Zahradníček, ved. Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.
Projekt č. 97309, B-BIO, PřF UK, řeš. Vacek, ved. Mgr. Vladimír Hampl, Ph. D. 
Projekt č. 13810, B-GEO, PřF UK, řeš. Frank, ved. doc. RNDr. Martin Košťák, Ph. D.
Projekt č. 18410, B-GEO, PřF UK, řeš. Hruška-Plocháň, ved. prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.
Projekt č. 119810, B-FYZ, MMF UK, řeš. Nečesal, ved. doc. Jan Řídký, DrSc.
Projekt č. 148910, B-BIO, PřF UK, řeš. Kovářová, ved. RNDr. Jiří Hejnar, CSc. 
Projekt č. 151210, B-BIO, PřF UK, řeš. Albrechtová, ved. doc. Mgr. Pavel Muclinger, Ph. D.
Projekt č. 88010, C, 1. LF UK, řeš. Kubačák, ved. Ing. Jaroslav Dušek, Ph. D.
Projekt č. 144210, C, LF HK, řeš. Paluska, ved. doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
Projekt č. 434011, C, 3. LF UK, řeš. Kotlabová, ved. prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph. D.

6. Informace k 10. kolu soutěže GA UK
- Nové projekty soutěže GA UK pro rok 2013

Přítomní obrželi přehled o počtu podaných nových projektů a jejich finančních požadavků. Prof. Volf 
seznámil GR UK s informacemi k jednotlivým projektům.

      Informace k některým novým projektům:

- Projekty nedoporučené děkanem
a) Projekt č. 572713, C, řešitelka PaedDr. Eva Tomanová, 2. LF UK. Požádala fakultu o stažení 

přihlášky ze soutěže, proto projekt označen jako „nedoporučený“.
b) Projekt č. 606213, B-FYZ, řešitel Bc. Jakub Hromádka, MFF UK. Projekt označen děkanem 

fakulty jako „nedoporučený“ z důvodu překročení řádné doby magisterského studia.
Závěr GR UK: Oba projekty byly stornovány: a) GR UK obdržela vyjádření děkana 2. LF UK a rozhodla 
se o stažení ze soutěže; b) GR UK se přiklání k návrhu děkana MFF UK a vyřazuje projekt ze soutěže.

- Projekty s problematickým zadáním
      Prorektor Volf předkládá GR UK k posouzení charakter níže uvedených projektů:

a) Projekt č. 888813, A-HN, navrhovatelka PhDr. Adriana Šmejkalová, FF UK. 
b) Projekt č. 258313, A-SP, navrhovatel Mgr. Martin Mejstřík, FSV UK.
c) Projekt č. 1120213, A-SP, navrhovatel Mgr. Matěj Trávníček, FSV UK.
d) Projekt č. 1214213,  A-PP, navrhovatelka PhDr. Jiřina Nováková, PedF UK.
e) Projekt č. 148213, C, navrhovatelka Mgr. Marie Neprašová, C, FaF UK. 
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Závěr GR UK: Projekty č. 1120213, 1214213 a 148213 GR UK schválila. Po posouzení dvou zbylých 
projektů GR rozhodla, že projekty nesplňují kritéria MŠMT dle čl. 1 Pravidel pro poskytování účelové 
podpory na specifický vysokoškolský výzkum (jehož je GAUK součástí). Projekt č. 888813 byl vyřazen 
vzhledem k nevyhovující struktuře žádosti, projekt č. 258313 z důvodu plánovaných výstupů (interní on-
line databáze volebních výsledků není vědeckou publikací). GR rozhodla o stornování podání projektů a 
doporučila žádat o podporu z prostředků Fondu mobility, respektive FRVŠ. 

7. Různé
- Návrh na úpravu současného vyjádření, které obdrží hlavní řešitel při neschválení grantového 

projektu. 
- Oproti minulému roku došlo ke změně zpracování Dohod o provedení práce. Již není nutné tisknout 

dohodu pro jednotlivé posudky, ale tiskne se dohoda v rozsahu max. 12-ti hodin, čímž je možné 
pokrýt vypracování až 6-ti posudků. Odměny za vypracované posudky (500,- Kč/posudek) budou 
vyplaceny v průběhu dubna nebo května.

- prof. Malý přednesl žádost Mgr. Michala Bílka, B-FYZ (MFF UK), který si nestihl podat v termínu 
grantový projekt č. 986213. Všechny náležitosti byly vyplněny včas,  až na doporučení vedoucího. 
Webová aplikace ke jménu vedoucího automaticky vyplnila neplatnou e-mailovou adresu. Proto 
vedoucí nemohl dostat zprávu s informací o registraci, nemohl zanést doporučení a hlavní řešitel 
podat projekt v termínu. 

- návrh doc. Sudy na aplikaci, přesuny mezi položkami
Závěr GR UK: GR UK odsouhlasila návrh v předložené podobě; GR UK vzala informaci týkající se 
Dohod o provedení práce na vědomí; GR UK schválila podání projektu č. 986213 navrhovatele Mgr. Bílka
do soutěže GA UK, ale upozorňuje na skutečnost, že situaci šlo řešit posunutím fakultního termínu; 

doc. Suda zašle návrhy na aplikaci e-mailem, navrhuje například vložit do smlouvy s řešiteli  čl. 4 odst. 4 za a) * 
přesuny do 10.000,- Kč se nemusí žádat, stačí zdůvodnit v průběžné zprávě.

Termíny zasedání 
OR: 12. 12. Oborová rada B, 13. 12. Oborová rada C, 14. 12. Oborová rada A. 
Termín příštího zasedání GR UK: návrh bude zaslán členům GR UK e-mailem.

Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu.
Zapsala: Alena Tůmová, 18. 12. 2012
Schválil: Petr Volf,  19. 12. 2012




