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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK ZE DNE 28. ÚNORA 2013

Přítomni:
prof. Volf, prof. Herget, Doc. Suda, Doc. Svoboda, RNDr. Yaghob, prof. Bobková
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, pí. Kramulová, Mgr. Tůmová
Jako host: předseda Dozorčí rady prof. Höschl
Omluven: Doc. Rudolf, zástupce ÚVT UK p. Šrom

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 6. prosince 2012
3. Personální záležitosti
4. NS projekty
5. 10. kolo soutěže GA UK 

a. předčasně ukončený projekt
b. zrušený projekt
c. informace o počtu podaných projektů a požadovaných financích
d. aktuální stav ve zpracování návrhů projektů 
e. termíny OR
f. termín GR

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

2. Kontrola zápisu
K bodu 4: Noví zpravodajové jmenováni od 10. 12. 2012. Zpravodajům byly zaslány jmenovací listiny a 
byli pozváni na 1. zasedání oborových rad. Na oborových radách byli zvoleni oba navržení kandidáti doc. 
RNDr. Pavel Svoboda, CSc. a doc. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D. na místopředsedu OR B a C. 
Stanovisko GR UK ke kontrole zápisu: GR UK schválila zápis ze zasedání dne 06. 12. 2012 
v předloženém znění.

3. Personální záležitosti
A - FGM:  obdržena rezignace dr. Tomáše Trampoty z FSV na funkci zpravodaje, přislíbil dokončení 
10. kola soutěže.

Závěr GR UK: GR UK vzala rezignaci na vědomí, bude osloven děkan FSV UK s žádosti o nominaci 
nového kandidáta. Dr. Yaghob informoval, že rezignaci zvažuje prof. Mareš z FF UK.

4. NS projekty
-    Projednání hodnocení NS projektů končících 2010

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 některým odklad do konce kalendářního roku 2012. Na dnešním 
zasedání zbývá rozhodnout hodnocení 2 projektů (sekce C - 2).
Závěr GR UK: Na základě obdržených materiálů GR UK rozhodla následovně:
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 nedodali žádné dodatečné 
výstupy. U těchto projektů GR UK potvrdila hodnocení NS - nesplněn.

- Projednání hodnocení NS projektů končících v roce 2011.
Na zasedaní GR ze dne 27. 06. 2012 byly projednávány projekty s hodnocením NS – nesplněn. Řešitelé 15 
projektů měli doklady o výsledcích předložit do konce roku 2012, u tří do 1. 9. 2013. GR UK měla k 
dispozici všechny materiály doložené řešiteli.
Závěr GR UK: Na základě obdržených materiálů GR UK rozhodla následovně:
Projekty s termínem do konce roku 2012
U 5 projektů (sekce B - č. 62209, č. 97309, č. 119810; sekce C - č. 144210, č. 434011) byly předloženy 
dodatečné materiály potvrzující publikování či přijetí do tisku, a proto GR UK rozhodla změnit 
hodnocení na SP – splněno. Změna bude v aplikaci GA UK zaevidována.
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U 4 projektů (č. 64409, řeš. Hrušková, ved. RNDr. Martin Pospíšek, Ph. D.; č. 68609, řeš. Khawaja, 
ved. RNDr. Martin Pospíšek, Ph. D.; č. 151210, řeš. Albrechtová, ved. doc. Mgr. Pavel Muclinger, Ph. 
D.; č. 18410, řeš. Hruška-Plocháň, ved. prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.) udělila GR odklad pro 
doložení přijetí výstupů do tisku do konce roku 2013. 
U 6 projektů (č. 121609, č. 64109, č. 72309, č. 13810, č. 148910, č. 88010) řešitelé ani vedoucí 
nereagovali na výzvu a nepředložili žádné dodatečné výstupy. U těchto projektů GR UK potvrdila 
hodnocení NS - nesplněn.
Projekty s termínem do 1. 9. 2013
U dvou projektů (č. 17409, řeš. Straková, ved. Ing. Jiří Vohradský, CSc.; č. 103809, řeš. 
Kalfeřtová,ved. prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph. D.) byly předloženy dodatečné materiály 
potvrzující publikování výsledků, a proto GR UK rozhodla změnit hodnocení na SP – splněno. 
Změna bude v aplikaci GA UK zaevidována. Zbývá předložit do 1. 9. 2013: Projekt č. 125009, řeš. 
Brima, ved. prof. MUDr. Tomáš Zima MBA.

5. 10. kolo soutěže GA UK 
a. Předčasně ukončený projekt
Projekt č. 399911, A-HN, FF UK, řeš. Tomáš, ved. PhDr. Jaromír Soukup Ph.D. – zaslal žádost o 
předčasné ukončení z důvodu předčasného ukončení doktorského studia. 
Závěr GR UK: GR žádost schválila, řešitel podá závěrečnou zprávu.

b. Zrušený projekt
Projekt č. 528213, A-SP, FF UK, řeš. Höfer, ved. doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. – zaslal žádost o 
zrušení projektu z časových důvodů, neboť je nyní na půlročním výzkumném pobytu v zahraničí.
Závěr GR UK: GR žádost schválila, projekt byl stornován.

Dále prof. Volf informoval o počtu podaných projektů v 10. kole soutěže GA UK a jejich finančních 
požadavcích. Grantová rada stanovila základní strategii pro zpravodaje k úpravě finančních 
požadavků pro přípravu projektů na jednání OR. Pokračující projekty bylo doporučeno krátit na 
80 %, nové projekty na 75 %. Krácení by nemělo být plošné, ale zohledňovat špatně zdůvodněné či 
nezdůvodněné položky. Dále prof. Volf informoval o aktuálním stavu ve zpracování návrhů projektů 
k dnešnímu dni, zrekapituloval termíny 2. zasedání Oborových rad (6. – 8. 3. 2013) a příštího
zasedání GR UK (14. 3. 2013 od 9:30 hod.)

6. Různé
 Byli jmenováni noví členové Dozorčí rady GA UK: prof. Červinková jako zástupce pro lékařské vědy

a prof. Tomášek jako zástupce pro společenskovědní oblast
 Návrh AS: ve shrnutí zpravodaje mít možnost zaškrtnout nejen, že je projekt velmi dobrý, ale ještě 

možnost škálování – umístění v 1. třetině, 2. třetině… 
 Zvážit, zda nedat do pravidel možnost přerušení řešení grantového projektu z důvodu rodičovství
 Návrh prof. Jandy ze zasedání OR A na úpravu aplikace a oslovovacího e-mailu do anglické verze 
 Návrh ze zasedání OR C pro vložení do e-mailu ohledně přijetí či nepřijetí grantového projektu hlavní 

řešitele ještě informaci ohledně úspěšnosti
 Zvážit, zda by povinnost dohledávat rozhodující oponentury byla vázána na reálnou možnost 

úspěšného výsledku např. limitem alespoň 45 bodů u jednoho z posudků – e-mail od doc. Doubka
Závěr GR UK:
GR UK vzala informaci týkající se nových členů Dozorčí rady na vědomí; 
návrh AS ohledně možnosti škálování: GR souhlasila, požadavek bude zadán správci aplikace; 
možnost přerušení řešení z důvodu rodičovství: zjistí a zformuluje prof. Volf; 
anglická verze e-mailů: GR souhlasila, správce aplikace dodá e-maily k překladu; 
informace ohledně úspěšnosti do e-mailu pro řešitele + na webové stránky: GR souhlasila; 
GR rozhodla, že pokud ani jeden z posudků nepřesáhne 40 bodů, je zbytečné vyžadovat další 
posudek – úprava aplikace od příštího kola soutěže.

Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu.
Zapsala: Alena Tůmová, 12. 3. 2013
Schválil: Petr Volf, 13. 3. 2013


