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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 27. ÚNORA 2014

Přítomni:
Prof. Volf, prof. Herget, prof. Rudolf, 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, zástupce ÚVT UK Bc. Šrom
Omluveni: doc. Suda

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 10. prosince 2013
3. Personální záležitosti
4. NS projekty
5. 11. kolo soutěže GA UK 

a. předčasně ukončené projekty
b. zrušený projekt
c. projekty nedoporučené děkanem – navrhovatel Mgr. Hedánek, Th. D.
d. informace o počtu podaných projektů a požadovaných financích
e. aktuální stav ve zpracování návrhů projektů 
f. termíny OR
g. termín GR

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

2. Kontrola zápisu
Str.1, k bodu 2: Stále trvá úkol nominace do OR A-INF za Mgr. Dombrovskou (dr. Lipková nebyla 
GR UK jmenována z důvodu nízké publikační činnosti). FF UK zaslala dne 27. 2. 2014 dopis 
s informací, že nenašla žádného vhodného kandidáta. 
Str. 1, k bodu 3: Na OR sekce A byl zvolen novým vedoucím skupiny Sociologie, politologie Mgr. 
Nicolas Maslowski, Ph.D. 
Stanovisko GR UK ke kontrole zápisu: GR UK schválila zápis ze zasedání dne 10. 12. 2013 
v předloženém znění. GR UK rozhodla, že není zatím potřeba ustanovovat nového zpravodaje 
do OR A-INF.

3. Personální záležitosti
 B-BIO: doc. Šimůnek zaslal e-mailem své ukončení z časových důvodů ve funkci 

zpravodaje ke konci tohoto grantového kola.
Závěr GR UK: GR UK odložila rozhodnutí s tím, že předseda sekce B doc. Suda zjistí, zda je 
potřeba nového zpravodaje do skupiny B-BIO.

4. NS projekty
Projekty s termínem do 31. 12. 2013

Materiály předložili:
Projekt č. 151210, B-BIO, PřF UK, řeš. Albrechtová, ved. doc. Mgr. Pavel Muclinger, Ph. D. – ved. 
doc. Muclinger zaslal dne 4. 2. 2014  e-mailem materiál.

Materiály nepředložili:

Projekt č. 64409, B-BIO, PřF UK, řeš. Hrušková, ved. RNDr. Martin Pospíšek, Ph. D. – vedoucí 
zaslal dne 25. 2. 2014 e-mail. 
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Projekt č. 68609, B-BIO, PřF UK, řeš. Khawaja, ved. RNDr. Martin Pospíšek, Ph. D. - vedoucí zaslal 
dne 25. 2. 2014 e-mail. 
Projekt č. 18410, B-BIO, PřF UK, řeš. Hruška-Plocháň, ved. prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.
Závěr GR UK: Projekt č. 151210, B-BIO, PřF UK, řeš. Albrechtová, ved. doc. Mgr. Pavel 
Muclinger, Ph. D. doložil publikování výsledků, a proto GR UK rozhodla změnit hodnocení na 
SP – splněno. Změna bude v aplikaci GA UK zaevidována. U třech projektů sekce B (č. 64409, č. 
68609 a č. 18410) GR UK potvrdila hodnocení NS - nesplněn.

5. 11. kolo soutěže GA UK 

a. Předčasně ukončené projekty
Projekt č. 559612, A-SP, FSV UK, řeš. Mgr. Batorova, ved. doc. Švec – řeš. zaslala žádost o 
předčasné ukončení ze zdravotních důvodů.
Projekt č. 604012, A-SP, FSV UK, řeš. PhDr. Ptáčková, ved. prof. Kabele – řeš. řeš. zaslala žádost o 
předčasném ukončení z důvodu rodičovské dovolené.
Projekt č. 627212, A-SP, FF UK, řeš. Mgr. Špejra, ved. prof. Válková – řeš. zaslal žádost o 
předčasném ukončení ze zdravotních důvodů. 
Projekt č. 629112, A-EK, FSV UK, řeš. Ing. Svárovská, ved. prof. Janda – řeš. zaslala žádost o 
předčasném ukončení z časových důvodů.
Projekt č. 671112, B-GEO, PřF UK, řeš. Mgr. Nekvasilová, ved. prof. Přikryl – řeš. zaslala žádost o 
předčasném ukončení z důvodu rodičovské dovolené.

Projekt č. 541013, A-INF, MFF UK, řeš. RNDr. Malý, ved. dr. Nečaský – řeš. zaslal žádost o 
předčasné ukončení z důvodu ukončení doktorského studia.
Projekt č. 654313, A-FGM, FSV UK, řeš. PhDr. Brdička, ved. prof. Jirák - řeš. zaslal žádost o 
předčasném ukončení z důvodu přerušení doktorského studia. 
Projekt č. 918213, A-SP, FSV UK, řeš. Bc. Fínková, ved. prof. Říchová, řeš. zaslala žádost o 
předčasném ukončení z důvodu předčasného ukončení studia. 
Projekt č. 990213, B-BIO, PřF UK, řeš. Mgr. Vosolsobě, ved. dr. Schwarzerová, řeš. zaslal žádost o 
předčasné ukončení z důvodu ukončení studia první řešitelky tohoto projektu.
Projekt č. 1106313, A-INF, MFF UK, řeš. Ing. Karlík, ved. doc. Křivánek, řeš. zaslal žádost o 
předčasné ukončení z důvodu přerušení doktorského studia.
Projekt č. 1182213, A-FGM, FF UK, řeš. Mgr. Holečková, ved. dr. Sloboda, řeš. zaslala žádost o 
předčasném ukončení z důvodu přerušení doktorského studia. 
Projekt č. 1276213, A-FGM, FF UK, řeš. Mgr. Morávková, ved. doc. Zemánek - řeš. zaslala žádost o 
předčasném ukončení z důvodu předčasného ukončení studia. 
Projekt č. 1418213, A-SP, FSV UK, řeš. Mgr. Biriczová, ved. doc. Plechanovová - řeš. zaslala žádost 
o předčasném ukončení z důvodu přerušení doktorského studia. 
Závěr GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí.

b. Zrušený projekt
Projekt č. 910214, B-BIO, PřF UK, navrhovatelka Mgr. Chaloupecká, ved. RNDr. Libor Mikeš, Ph. 
D. – zaslala žádost o zrušení projektu z důvodu přerušení studia. Projekt byl zrušen. 
Závěr GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí.

c. Projekty nedoporučené děkanem – navrhovatel Mgr. Hedánek, Th. D.
Předseda GR zaslal vedoucímu doc. Zemánkovi dopis, ve kterém žádal o vyjádření, zda je jako 
vedoucí projektu seznámen s informacemi, které obsahují projekty navrhovatele dr. Hedánka. Doc. 
Zemánek zaslal dne 19. 12. 2013 dopis, ve kterém souhlasí s tím, že se jedná o nekvalitní projekty a 
počítal s tím, že nebudou doporučeny děkanem fakulty a nevstoupí do grantové soutěže.
Závěr GR UK: GR UK navrhuje změnu Zásad tak, aby se podobná situace neopakovala. 
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d. informace o počtu podaných projektů a požadovaných financích
Prof. Volf informoval o počtu podaných projektů v 11. 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. GR UK upozornila, aby zpravodajové krátili 
finanční požadavky hlavně u pokračujících projektů. Pokračující a nové projekty bylo doporučeno 
krátit na 80 %. 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 (5. – 7. 3. 2014) v Zel. posluchárně od 10 hod.,
příštího zasedání GR UK (12. 3. 2014 od 14:30 hod.) a rezervního termínu GR UK 17. 3. 2014 od 10
hod. GR UK stanovila termíny 3. zasedání OR GA UK ( 29. 5. 2014 - OR B, 30. 5. 2014 - OR A, 4. 6. 
2014 - OR C).

6. Různé

 Ze zasedání OR A – v často kladených otázkách specifikovat životopis, zda má být v samotné 
přihlášce nebo v příloze projektu. Návrh na změnu Zásad (prof. Volf) viz příloha změna Zásad 
činnosti GA UK.

 Analýza na studenty, kteří podali 2 nebo 3 grantové návrhy pro r. 2014 (nové projekty). Tři nové 
grantové návrhy podali čtyři studenti: Hedánek, Kováč (3x jako hl. řešitel), Bachura, Bláha (2x 
jako hl. řešitel). Dva nové grantové návrhy v pozici hlavního řešitele dále podalo 14 studentů: 
Bartušek, Blažková, Dočkal, Chrástková, Janštová, Klapal, Kocková, Komarc, Mejstřík, Nová, 
Pospíšilová, Šebek, Švandová, Utidjian. Více informací podá prof. Volf.

 Vyřazení oponenta z registru – v poznámce uvede zpravodaj důvod vyřazení z registru oponentů 
GA UK, aby bylo zřejmé, proč byl oponent vyřazen.

 Provedena změna minimálního počtu znaků ve slovním vyjádření oponenta z 900 na 750 znaků.
Závěr GR UK: GR UK navrhla změnit Zásady činnosti UK následovně: Povinné přílohy 

přihlášky budou: i)  stručný životopis hlavního řešitele, ii) stručný životopis vedoucího, 

včetně seznamu max. deseti nejdůležitějších publikací za posledních 5 let. Nebude 

hodnocena přihláška, která nemá souhlasné stanovisko děkana. Pouze u jednoho 

projektu nebo u jedné přihlášky může být student uveden jako hlavní řešitel.

Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu.
Zapsala: Alena Tůmová, 17. 3. 2014
Schválil: Petr Volf, 17. 3. 2014


