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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 8. 12. 2015

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

Program:
1. Zahájení
2. SVV - žádosti fakult o změny rozpočtu
3. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 23. 10. 2015
4. Personální záležitosti
5. Konflikt mezi řešitelem a vedoucím probíhajícího projektu č. 1130313
6. Informace k 13. kolu soutěže GA UK
7. Různé
8. Rekapitulace termínů konání 1. oborových rad GA UK a GR UK

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

2. SVV - žádosti fakult o změny rozpočtu
Stanovisko GR UK: GR UK schválila na základě žádosti FF převod následujících finančních 
prostředků: převod 127,9 tis. Kč z provozních prostředků do stipendií v projektu č. 260 188 
„Podpora vědeckého výzkumu v oblasti fonetiky, obecné lingvistiky a srovnávací jazykovědy na 
FF UK v roce 2015“;  převod 55 tis. Kč z provozních prostředků do stipendií v projektu č. 260 
190 „Kulturní diverzita v 21. století“; převod 80 tis. Kč z položky stipendia do položek mezd, 
odvodů a provozu v projektu č. 260 189 „Proměny koncepce filosofického vnímání“; převod 60 
tis. Kč z položky stipendia do položek mezd a odvodů v projektu č. 260 193 „Mezilidská 
komunikace v interdisciplinární perspektivě“.

Grantová rada Univerzity Karlovy dále na základě žádosti FHS revidovala předchozí žádost 
téže fakulty z května t. r., čímž v projektu č. 260 240 „Filosofické otázky subjektivity a 
komunikace“ došlo k uvedení rozpočtu do původního stavu.

3. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 23. 10. 2015
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. 
Závěr GR UK: GR UK schválila zápis ze dne 23. 10. 2015 v předloženém znění.

4. Personální záležitosti - Oborová rada
a) A – SP: VR FSV UK ze dne 11. 11. 2015 navrhla za prof. Ochranu: Mgr. Martina Hájka, Ph.D. a 

Mgr. Jakuba Grygara, Ph.D. (návrhové listy a životopisy přiloženy u prof. Volfa).
b) A – EK: návrh prof. Víška na výměnu zpravodaje prof. Hanouska. VR FSV by návrh na 

kandidáty projednala dne 9. 12. 2015. Bude se jednat o kandidáta Ing. Filipa Pertolda, Ph.D.
Stanovisko GR UK: a) GR UK schválila ke jmenování zpravodajem Mgr. Jakuba Grygara, Ph.D.
k 8. 12. 2015 a bude pozván na 1. zasedání OR GA UK; b) GR UK se seznámila s životopisem Ing. 
Filipa Pertolda, Ph.D. V případě, že bude schválen VR FSV UK, bude schválen GR UK jako 
zpravodaj a pozván na 1. zasedání OR GA UK.

5. Konflikt mezi řešitelem a vedoucím probíhajícího projektu č. 1130313
Projekt č. 1130313, řeš. Mgr. Gorčíková, ved. dr. Seidlová Málková. Grantová rada řešila tento 
spor již v minulém roce, kdy se na ni obrátila řešitelka projektu s obavou o zachování anonymity dat. 
Na svém zasedání dne 17. 10. 2014 GR dospěla k závěru, že řešitelka se má obrátit na příslušnou 
Oborovou radu Pedagogické fakulty (řešitelka byla informována dne 22. 10. 2014. Ve dnech 10 - 11. 
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listopadu se řešitelka dotazovala na převod projektu na FSV UK, neboť zanechala studia na PedF UK.
Zároveň vedoucí školícího pracoviště dr. Viktorová zaslala e-mail ohledně převodu majetku mezi 
fakultami a vedoucí projektu dr. Seidlová Málková zaslala e-mail vyjadřující nespokojenost s tím, že 
nebyla řádně informována o převedení projektu řešitelky na jiné pracoviště UK. Vzhledem k rozporům 
v tvrzení řešitelky a vedoucí projektu si prof. Volf vyžádal Zprávu z jednání Oborové rady 
doktorského studia Pedagogické psychologie o změně školitele Mgr. Magdaleny Gorčíkové a též kopii 
následného dopisu předsedy OR Pedagogické psychologie adresovaného proděkanovi prof. Nedělkovi. 
Z obou dokumentů, které měla GR k dispozici, vyplývá, že novým školitelem doktorandky bude 
jmenován předseda OR Pedagogické psychologie doc. M. Kučera (od 1. 1. 2016) a že doktorandka a 
její školitelka spolu musí dokončit projekt GAUK. Převod majetku mezi fakultami byl vyřízen dne 23.
11. 2015, nicméně projekt v současné době pokračuje na PedF UK.
Stanovisko GR UK: GR UK vzala na vědomí přechod hlavní řešitelky na Fakultu sociálních věd 
a souhlasné stanovisko děkanky Pedagogické fakulty UK k převodu majetku projektu č. 
1130313 na Fakultu sociálních věd UK. Projekt bude proto evidován pod fakultou sociálních 
věd. Grantová rada dále bere na vědomí rozhodnutí Oborové rady doktorského studia 
Pedagogické psychologie - řešitelka Mgr. Gorčíková musí dokončit grantový projekt se 
současnou vedoucí projektu. Vzhledem k plánovanému ukončení projektu k datu 31. 12. 2015 
Grantová rada očekává, že řešitelka podá detailní závěrečnou zprávu, aby bylo možné 
zkontrolovat splnění všech cílů projektu. V souvislosti se sběrem dat a jejich ukládáním
Grantová rada upozorňuje na nutnost zachování jejich anonymity.

6. Informace k 13. kolu soutěže GA UK
a) Nové projekty soutěže GA UK pro rok 2015

Přítomní obdrželi přehled o počtu podaných nových projektů a jejich finančních požadavků.   
Prof. Volf seznámil GR UK s informacemi k následujícím projektům. Prof. Volf informoval, že   
bylo podáno méně projektů než v loňském kole, v sekci A došlo k poklesu zhruba o 80 projektů, 
v sekci B naopak k nárůstu o necelých 30 projektů a v sekci C bylo podáno o 27 projektů méně.

b) Projekt nedoporučený děkanem
       Projekt č. 1126216, A-INF, navrhovatel RNDr. Jan Kotera, MFF UK – „nedoporučeno 

vzhledem ke stupni studia žadatele“. Na fakultě existuje dohoda sekčních proděkanů, že 
nebudou podporovat studenty ve vyšším ročníku, pokud projekt přesáhne přes standartní dobu 
studia. U nedoporučené přihlášky byl navrhovatelem student 5. ročníku PGS.

c)    Projekt č. 246216, C-LEK, navrhovatel MUDr. Čopová, 2. LF UK – zvážit, zda projekt 
nepřesunout do sekce A-INF. Navrhovatelka bude vyvíjet vhodný software pro generování a 
aplikování predikačních modelů a vědomostních systémů. V rámci položky ostatní neinvestiční 
náklady - služby požaduje 100 tis. Kč na programátorské práce.

d)   Duplicity – členové grantové rady obdrželi seznam s duplicitními projekty. U projektů č. 
388216 navrhovatele dr. Kulhánka a č. 580116 Mgr. Švandové byla zjištěna téměř stoprocentní 
shoda v anotaci a dalších částech textu. U ostatních duplicitních projektů, kde byla zjištěna 
menší shoda, byli přiřazeni stejní zpravodajové. 

Stanovisko GR UK: a) GR UK vzala informaci na vědomí; b) GR UK bere informaci na vědomí. 
Dle pravidel se dané přihlášky zařadí do evidence, ale neposuzují ani jinak nehodnotí. 
Zpravodajové budou upozorněni na zasedáních Oborových rad, aby zohledňovali délku studia 
navrhovatele projektu; c) GR UK rozhodla o přesunu projektu č. 246216 do sekce A –
Informatika; d) GR UK shledala, že projekty č. 388216 a č. 580116 jsou prakticky shodné. 
Předseda GR UK byl pověřen, aby požadoval vysvětlení od obou navrhovatelů a jejich 
vedoucích a aby o zjištěných skutečnostech informoval p. rektora. 

7. Různé
a) Předrezervace: sekce A - k jednomu projektu se mohou zaevidovat jako potenciální zpravodaj 

max. dvě osoby, u skupiny INF možnost přihlášení více než dvou; sekce B - 2 potenciální 
zpravodajové s výjimkou skupiny CH (tam pouze 1); sekce C – 2 potenciální zpravodajové k 
jednomu projektu. U projektů v šedé zóně zůstává 2. zpravodaj, který se vyjádří, zda by projekt 
doporučil či nedoporučil. Sekce C je rozdělena na čtyři pracovní skupiny: 1) Pohybový aparát, 
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chirurgie, stomatol., gynekol., neurovědy, smysly, biomechanika; 2) Cirkulace, ledviny a 
respirace; 3) Biochemie, humorální regulace; 4) Genomika, proteomika, krev, imunita, infekce.

b) Návrh na změnu názvu původního pole “nejslabší stránka projektu“, kde se vyjadřoval 
zpravodaj k projektu.

c) Zobrazovat řešiteli projektu text všech vyjádření zpravodaje, oborové a grantové rady?
Stanovisko GR UK: a) GR UK vzala informaci na vědomí. V sekci C bylo rozhodnuto o zrušení 
tzv. šedé zóny, kde se k projektům vyjadřoval 2. potenciální zpravodaj; b) a c) V názvu pole 
zůstane pouze „shrnutí zpravodaje“. GR UK navrhuje, aby byla vložena nápověda pro 
zpravodaje při vyplňování, včetně formulace „ve srovnání s ostatními projekty se projekt 
umístil v 1., 2. nebo 3. třetině“. Poté by bylo možné zobrazovat řešitelům všechny úrovně 
hodnocení projektu.  Návrhy nápovědy by členové GR měli poslat prof. Volfovi do 15. 1. 2016.

8. Rekapitulace termínů konání 1. oborových rad GA UK a GR UK
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.
Termín GR UK pro SVV: 12. 2. 2016 (Pá) od 10 hod.
Termín příštího zasedání GR UK pro GA UK: 19. 2. 2016 (Pá) od 10 hod. 
Termín 2. zasedání OR GA UK: 
24. 2. 2016 Oborová rada C, Zelená posluchárna 10 hod.
25. 2. 2016 Oborová rada A, Zelená posluchárna 10 hod.
26. 2. 2015 Oborová rada B, Zelená posluchárna 10 hod.
Termín zasedání GR UK po 2. zasedání OR GA UK: 3. 3. 2016 (Pá) od 10 hod.

Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu.
Zapsala: Mgr. Alena Tůmová, 16. 12. 2015
Schválil: prof. Petr Volf, 17. 12. 2015


