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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 23. 10. 2015

Přítomni:
prof. Volf, prof. Bobková, prof. Víšek, doc. Svoboda, prof. Doležal, prof. Vítek
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, Mgr. Michlová, Mgr. Nohel, Mgr. Tůmová
Jako host: Bc. Šrom zástupce ÚVT UK
Omluveni: prof. Höschl, dr. Kvačková, prof. Rudolf

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 30. 09. 2015
3. Personální záležitosti
4. Žádosti o změnu hlavního řešitele a finančních prostředků
5. Žádosti o prodloužení řešení projektu
6. Různé
7. Termín konání příští GR UK a OR GA UK 

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

2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 30. 09. 2015
Str. 1, k bodu 2: B – BIO: Oznámení rezignace doc. RNDr. Petra Sklenáře, Ph.D. z PřF UK na funkci 
zpravodaje. Byla zaslána žádost na PřF UK o návrhy kandidátů na zpravodaje. Projednáno v bodě 3.
Str. 1, k bodu 2: C – LEK: Skončení funkčního období Mgr. Markéty Jirouškové, Ph.D. z Ústavu 
molekulární genetiky, delegát 2. LF UK. Byla oslovena PřF UK o zaslání dvou návrhů na zpravodaje se 
zaměřením na biomedicínu, nejlépe odborníky na imunologii a molekulární nebo buněčnou biologii.
Projednáno v bodě 3.
Str. 1, k bodu 4: A-SP: Dne 22. 9. 2015 byla obdržena rezignace na funkci zpravodaje ze zdravotních 
důvodů od prof. PhDr. Františka Ochrany, DrSc. z FSV UK. Byla oslovena fakulta o zaslání 2 návrhů na 
kandidáty z FSV UK. VR FSV se bude konat 11. 11. 2015.
Str. 3, k bodu 8: Dozorčí rada: prof. Tomášek a prof. Červinková souhlasili s pokračováním členství
v Dozorčí radě.
Závěr GR UK: GR UK schválila zápis ze dne 30. 09. 2015 v předloženém znění.

3. Personální záležitosti - Oborová rada
a)  B – BIO: VR PřF UK ze dne 15. 10. 2015 navrhuje doc. Mgr. Pavla Škalouda, Ph.D. a Mgr. 

Tomáše Féra, Ph.D.   
b)   C - LEK: VR PřF UK ze dne 15. 10. 2015 navrhuje RNDr. Magdalénu Krulovou, Ph.D. a RNDr. 

Karla Drbala, Ph.D. 
Stanovisko GR UK: a) GR UK schválila ke jmenování zpravodajem doc. Mgr. Pavla Škalouda, 
Ph.D. k 1. 11. 2015; b) GR UK schválila ke jmenování zpravodajem RNDr. Magdalénu 
Krulovou, Ph.D. k 1. 11. 2015

4. Žádosti o změnu hlavního řešitele a finančních prostředků
a)    Projekt č. 235715, sekce C-LEK, řešitelka Mgr. Bezděková, ved. prof. Amler, 2. LF UK.

Řešitelský tým zaslal opětovně žádost o změnu hlavního řešitele z důvodu ukončení studia na Mgr. 
Divína, který není členem řeš. kolektivu. Spoluřešitelé mají své projekty v roli hlavních řešitelů 
kromě Mgr. Buzga, který bude v příštím roce ukončovat PhD. studium. GR UK dne 30. 9. 2015 
žádost zamítla. Vedoucí zaslal dne 22. 10. 2015 odpověď na dopis GR UK, ve kterém vysvětluje, 
že Mgr. Divín je prý součástí týmu, který řeší tento projekt.

b)    Projekt č. 140213, sekce A-HN, řešitel Mgr. Klement, ved. doc. Stellner, FF UK. Řešitel zaslal 
žádost o přesun finančních prostředků ve výši 25 tis. Kč z položky Cestovné do položky Stipendia. 
Jako důvod uvádí uhrazení pobytu a cest ze soukromých prostředků kvůli administrativní a 
technické náročnosti čerpání prostředků z grantového projektu.

c)    Projekt č. 248915, sekce C-LEK, řešitelka Mgr. Radostová, ved. doc. Stuchlík, 2. LF UK. 
Řešitelka zaslala dne 22. 10. žádost o přesun finančních prostředků z cestovného do ostatních 
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neinvestičních nákladů ve výši 27 tis. Kč, neboť se nenaskytla vhodná konference. Řešitelka 
v projektu plánovala, že finanční prostředky využije např. na tři tuzemské a pět zahraničních 
kongresů. V dodatečné korespondenci toto tvrzení vysvětlila podrobněji.

Stanovisko GR UK: a) GR UK potvrdila své zamítavé stanovisko; b) GR UK souhlasí s převodem 
finančních prostředků ve výši 25 tis. Kč mezi položkami finančních prostředků vzhledem ke 
kladnému vyjádření vedoucího a proděkana pro vědu a výzkum; c) GR UK souhlasí s převodem 
finančních prostředků ve výši 27 tis. Kč. mezi položkami finančních prostředků.

5. Žádosti o prodloužení řešení projektu
- Žádosti o prodloužení doby řešení projektu GA UK o jeden rok

a)    Projekt č. 966214, sekce C-LEK, řešitelka Mgr. Vavřínová, ved. MUDr. Zicha, PřF UK. 
Projekt plánován jako dvouletý, řešitel by měl založit závěrečnou zprávu. Žádá o prodloužení o 
další rok. Jako důvod uvádí provedení doplňkových experimentů, které by rozšířily již získané 
výsledky a zvýšily kvalitu výsledné publikace. Řešitelka se účastnila 3 mezinárodních konferencí, 
sepsala 1 publikaci a vzniká článek, který budou zasílat do PLOS One.

b)    Projekt č. 1344214, sekce B-BIO, řešitelka Mgr. Čmoková, ved. Mgr. Hubka, PřF UK. Projekt 
plánován jako dvouletý, řešitel by měl založit závěrečnou zprávu. Žádá o prodloužení o další rok. 
Jako důvod uvádí, že zatím nevyčerpali díky rozsáhlosti problematiky jejich potenciál a na rok 
2016 je plánováno dokončení několika zásadních publikací. Řešitelka vytvořila 3 postery na 
konferencích, 6 článků (1 článek nejlepší ve své kategorii).

c)    Projekt č. 1488214, sekce A-PP, řešitelka Mgr. Stárková, ved. dr. Rusek, PřF UK. Projekt 
plánován jako dvouletý, řešitel by měl založit závěrečnou zprávu. Žádá o prodloužení o další rok. 
Jako důvod uvádí, že by rádi rozvedli fázi výzkumu, kdy řešitel zjistil větší závažnost přímé 
interakce s respondenty, kteří projevili zájem spolupracovat. Řešitelka napsala 5 článků, 1 článek 
je v tisku, dále bude dedikován článek z konference, další 2 příspěvky z konferencí, 1 článek se 
připravuje. 

d)    Projekt č. 1566314, sekce B-BIO, řešitelka Mgr. Kalynovská, ved. MUDr. Paleček, PřF UK.
Projekt plánován jako dvouletý, řešitel by měl založit závěrečnou zprávu. Žádá o prodloužení o
další rok. Jako důvod uvádí nově získané výsledky, které mají za cíl zvýšit vědeckou hodnotu 
připravované publikace a zaslat tak manuskript do časopisu s vyšším impakt faktorem. Výsledky 
projektu byly prezentovány na mezinárodních konferencích, připravuje publikace. 

Stanovisko GR UK: a), b), c) Žádosti byly zamítnuty. GR UK chápe, že by bylo vhodné 
pokračovat v řešení problematiky a prezentovat získané výsledky. Projekty považuje za splněné. 
Řešitelům doporučuje, aby si podali nový projekt a v přihlášce zdůraznili návaznost na předchozí 
úspěšně řešený grant GA UK; d) Žádost byla zamítnuta. GR UK očekává, že publikační výsledky 
z končícího projektu budou dodány současně se závěrečnou zprávou.

6.  Různé
a)  Doplňující informace o dopisu MŠMT týkajícím se SVV (Mgr. Nohel).
b)  Zvážit možnosti 3letých projektů SVV.
c)  Zvážit, zda je možné proplácení členských poplatků.
d)  Zvážit, zda je možné proplácet workshopy a konference bez aktivní účasti.
e)  Zvážit, zda je možné proplácet softwarové licence.
f)  Zrušení stipendia pro konkrétního řešitele/spoluřešitele (prof. Volf).
g) Konkretizovat bod z GR UK 30. 9. 2015 týkající se mateřských dovolených: GR UK rozhodla, že je 

třeba řešit záležitost individuálně a vycházet dotyčným vstříc. 
h)  Žádosti o změnu v řešitelském kolektivu a v přesunu finančních prostředků.
Stanovisko GR UK: a), b) Na základě informace o možném řešení pro dodržování minimálních 
jednoletých lhůt u projektů financovaných z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu, se 
GR UK usnesla podpořit možnost vzniku víceletých projektů SVV od roku 2017. GR UK dále 
předkládá ke zvážení vytvoření seznamu doporučených kritérií pro správné čerpání prostředků 
studentskými členy řešitelských týmů projektů SVV; c) GR UK souhlasí s proplácením členských 
poplatků pro hlavní řešitele doktorského studia; d) GR UK doporučuje proplácení workshopů a 
konferencí pouze pokud jsou s aktivní účastí (poster, přednáška, článek ve sborníku); e) GR UK 
doporučuje proplácet software licence pouze v odůvodněných případech, kdy je specifický software 
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nutný pro řešení projektu; f) GR UK se usnesla, že krácení je nutné vzhledem k omezeným
finančním prostředkům GA UK, avšak je třeba zdůraznit zpravodajům, aby postupovali zodpovědně 
při úpravách (redukcích) požadavků na stipendia pro konkrétního řešitele či spoluřešitele a větší 
redukce zdůvodnili ve svém shrnutí. Předseda Grantové rady bude o závěru z jednání Grantové rady 
podrobně informovat zpravodaje na prosincových zasedáních oborových rad GA UK; g) Vzhledem 
k pravidlům MŠMT není možné prodloužit projekt na více jak 3 roky, ale je možné v odůvodněných 
případech odložit hodnocení projektu. Tyto případy budou individuálně posuzovány GR UK; h) 
Termín na žádosti o změnu finančních prostředků byl stanoven do 31. 10. 2015. Žádosti, které 
přijdou mimořádně po tomto datu, budou posuzovat předsedové příslušné sekce GA UK.

7. Termín konání příští GR UK
Závěr GR UK: Příští zasedání GR UK se bude konat v úterý 8. 12. 2015 od 10 hod.
Termín 1. zasedání OR GA UK:
9. 12. 2015 Oborová rada C, v Zelené posluchárně od 10 hod.
10. 12. 2015 Oborová rada A, v Zelené posluchárně od 10 hod.
11. 12. 2015 Oborová rada B, v Zelené posluchárně od 10 hod.

Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu.
Zapsala: Mgr. Alena Tůmová, 30. 10. 2015
Schválil: prof. Petr Volf, 30. 10. 2015


