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Zápis ze zasedání Grantové rady UK dne 28. února 2011 
 
Přítomni: 

prof. Volf, prof. Tesař, prof. Herget, doc. Suda, prof. Malý, prof. Tomášek, RNDr. Yaghob 

Za odbor pro vědu a výzkum: Mgr. Hubičková, Kramulová, Mgr. Tůmová, Mgr. Nohel  

Jako hosté delegovaný člen DR prof. Höschl a p. Šrom z UVT UK  

 

Program zasedání: 
1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 3. 12. 2010 

3. NS projekty 

4. Informace o jmenování nových zpravodajů 

5. Informace o připomínce prof. Peška z VR UK ze dne 13. 1. 2010 

6. Informace o podávání projektů GA UK jako studijní povinnosti 

7. 8. kolo soutěže GA UK  

 podané projekty - aktuální informace o počtu podaných projektů a požadovaných financích 

 aktuální stav ve zpracování návrhů projektů  

 informace o zrušení podání projektu č. 292111 

 informace o projektu č. 328311, navrhovatelka MUDr. Šárka Cihelková 

 informace o ukončení pokračujících grantových projektů 

 informace k projektům FTVS z oboru kinantropologie a biomechanika 

 termíny OR 

 termín GR 

8. soutěž SVV – informace Mgr. Nohela 

 celkové zhodnocení 1. kola SVV s prezentací konečných výsledků soutěže 

 schválení dodatečných důvodových zpráv u vybraných projektů 

 zhodnocení výsledků projektů členy Grantové rady UK 

 návrh financování podaných projektů 2. kola SVV (rok 2011) 

 

K bodu 1: 
Zasedání GR zahájil a řídil její předseda prof. Volf, který úvodem přivítal přítomného člena DR.    

 

K bodu 2:  

Str. 1: - projekt č. 119607, č. 53409, č. 58007 – provedena změna hodnocení z NS na SP. Vedoucí projektů byli 

 písemně informováni, v aplikaci byly provedeny úpravy 

Str. 2: - byl uzavřen projekt č. 34710 po 1. roce řešení. Řešitel i vedoucí projektu byli informováni. Řešitel 

založil závěrečnou zprávu; 

- bylo schváleno prodloužení projektů č. 46209, č. 63009, č. 153310, č. 89710. Řešitelé byli 

informováni, všichni podali žádost o pokračování. 

- projekt č. 131010 – GR UK zamítla žádost řešitelky o pokrytí cestovního pojištění vedoucí na ročním 

pobytu v Austrálii, nesouvisejícím s projektem. Řešitelka byla informována; 

- projekt č. 50409 – GR UK souhlasila s doporučením hlavní řešitelce  hospodárněji využit nevyčerpané 

cestovné (místo notebooku chemikálie), řešitelka byla informována; 

- GR UK vzala na vědomí ukončení projektů č. 176010 a č. 68710. Přidělené finance byly vráceny.  

Str. 3: - GR UK byla seznámena se změnou základních dokumentů a s předpokládanou částkou na soutěž GA 

 UK;  

- GR UK potvrdila novou formu přiřazování projektů zpravodajům sekce A a B; 

- GR UK potvrdila přeřazení projektů z oboru kinantropologie a biomechanika do sekce C; 

- GR UK odsouhlasila prodloužení lhůty pro podaní projektu č. 423211 z důvodu technických problemů 

aplikace. Projekt byl podán do soutěže; 

- GR  UK byla seznámena s přehledem podaných projektů a jejich finančních požadavků; 

- GR UK nedoporučila k podání projekty č. 371511 a č. 328311 nedoporučené děkany fakult. Podání 

projektů bylo zrušeno, řešitelé i fakulty byli informováni; 

- GR UK projednala 11 projektů s problematickým zadáním, 5 projektů bylo nedoporučeno k podání (č. 

373211, č. 385711, č. 394111, č. 347811, č. 393411). Projekty byly zrušeny, řešitelé i fakulty byli 

informováni; 

Str. 4: - byla upravena aplikace GA UK tak, aby žádost o doporučení vedoucího nebyla  odesílána u žádostí o 

 pokračování projektu a aby mohli řešitelé u probíhajících projektů provádět změny v řešitelském 

 kolektivu v průběhu celého kalendářního roku; 

- SVV: GR UK doporučila použít pro rozdělování financí vzorec MŠMT i uvnitř UK a byla 

informována o závěrečných zprávách SVV; 

- GR vzala na vědomí, že KD FTVS nebude žádat o uvažené přesuny finančních prostředků mezi 

dvěma svými projekty; 
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Str. 5: - GR UK souhlasila s rozšířením skupiny Filologie na Filologie a Mediální studia od 9. kola soutěže GA 

 UK. Doporučuje jmenovat 3 zpravodaje z oboru, alespoň část z pracovišť mimo UK 

- GR UK vzala na vědomí termíny 1. zasedání OR a návrhy termínů pro 2. zasedání OR i dalších 

zasedání GR UK 

Závěr GR UK: Členové GR UK konstatovali, že všechny stanovené úkoly byly splněny a zápis ze zasedání GR 

UK dne 3. 12. 2010 byl v předloženém znění schválen. 
 

K bodu  3:   

V souladu s přijatým závěrem zasedání GR UK z 9. 6. 2010 prorektor prof. Volf písemně oslovil vedoucí 

projektů, jejichž závěrečné zprávy byly hodnoceny nepříznivě - celkovým stupněm „mimořádně 

špatný/nesplněn“.  Byli vyzváni, aby do konce kalendářního roku 2010 předložili GA UK relevantní výstupy, na 

jejichž základě může GR po projednání změnit původní negativní klasifikaci. Na dnešním zasedání GR byly 

projednány následující projekty: 

 Projekt č. 122208, B–FYZ – řešitel Bc. Jan Palacký, MFF UK, vedoucí projektu doc. Peter Mojzeš 

z MFF UK. Materiál předložen na GA UK 23. 12. 2010 

 Projekt č. 121407, C-LEK – řešitel Mgr. Eva Svobodová, 1. LF UK, vedoucí projektu MUDr. Martin 

Hřebíček z 1. LF UK. Materiál předložen na GA UK 23. 12. 2010 

 Projekt č. 108907, C-LEK – řešitel MUDr. Edita Bílková, 3. LF UK, vedoucí projektu prof. Jan Pachl 

z 3. LF UK. Materiál předložen na GA UK 28. 12. 2010 

 Projekt č. 52707, C-LEK  – řešitel MUDr. Olga Matoušková, 1. LF UK, vedoucí projektu prof. 

František Perlík z 1. LF UK. Materiál předložen na GA UK 04. 01. 2010 (dopis datován 20. 12. 2010) 

Materiály nepředložili: 

 Projekt č. 26607, B-GEO – řešitel Mgr. Josef Dufek, PřF UK, vedoucí projektu doc. Zdeněk Lipský 

z PřF UK. 

 Projekt č. 89807, C-LEK – řešitel MUDr. Aleš Král z 1. LF UK, vedoucí projektu prof. Pavel Martásek 

z 1. LF UK. 

 Projekt č. 62007, C-LEK – Mgr. Šárka Bendová, 2. LF UK, vedoucí projektu MUDr. Anna Křepelová 

z 2. LF UK. 

Závěr GR: GR projednala všechny předložené materiály a po jejich posouzení rozhodla, že projektům č. 

122208 a 121407 bude hodnocení upraveno na SP; projektům č. 108907 a 52707 potvrdila hodnocení NS, 

vzhledem k charakteru dodaných výstupů. Projektům, jejichž řešitelé a vedoucí nereagovali na výzvu o 

dodatečném předložení výstupů, zůstává hodnocení NS. GR UK vzala na vědomí, že hodnocení projektu č. 

92007 Mgr. Barbory Janůšové bylo změněno již dne 9. 12. 2010. Vedoucí projektů budou písemně 

informováni, v aplikaci budou provedeny úpravy hodnocení projektů. 

 

K bodu 4: 

prof. Volf informoval, že sekce A - EK byla posílena o dva nové členy (Mgr. Ing. Barbara Pertold-Gebická, 

M.A. a Roman Horváth, Ph.D.) a sekce B – BIO o jednoho zpravodaje pro botaniku (Ing. Jan Wild, Ph.D.) 

Závěr GR: GR UK bere informaci na vědomí. 

 

K bodu 5: 

Na VR UK ze dne 13. 01. 2011 vznesl p. prof. Jiří Pešek z FSV UK připomínku k Dlouhodobému záměru UK 

2011 – 2015, str. 9, odstavec 9: „důsledně dbát na odpovídající úroveň vědecké práce, která musí být součástí 

všech magisterských studijních programů na UK při respektování jejich specifik.“ K danému bodu navrhuje 

zavést pevnou kvótu pro magisterské projekty GA UK (25% kapacity přidělovaných prostředků, 

s upřednostněním skupinových projektů). 

Závěr GR: GR UK odmítá uměle manipulovat soutěž GA UK a stanovit kvóty projektů podle typu studia. 

Podíl projektů podaných magisterskými studenty byvá kolem 15% a úspěšnost přijatých projektů kolem 

15% (logický rozdíl oproti 25% úspěšnosti u PGS). GR UK se obává, že při zavedení kvót by došlo 

k taktizování v soutěži při nižší konkurenci podávaných magisterských projektů. GR UK se domnívá, že 

pro magisterské studenty je vhodné, aby se nejprve účastnili projektů v roli spoluřešitele. 

 

K bodu 6: 

Bylo zjištěno, že na některých fakultách UK je podávání projektů GA UK studijní povinností a je hodnoceno 

kredity či zápočty. GR považuje tuto praxi za nevhodnou.  

Závěr GR: podání projektů GA UK nesmí být studijní povinností a nemá být hodnoceno kredity či 

zápočty, neboť by to mohlo vést k inflaci nekvalitních projektů. Pokud jsou studenti seznamováni s tím, 

jak podávat projekty, nesmí být splnění podmínek tohoto předmětu podmiňováno skutečným podáním 

projektu do GA UK. Požadavek GR UK je vhodné vložit do studijních předpisů. Prof. Volf projedná 

záležitost spolu s prorektorem pro doktorské studium  a akademické kvalifikace (prof. PhDr. Ivan 

Jakubec, CSc.) a prorektorem pro studijní záležitosti (Doc. ThDr. Martin Prudký).   

K bodu 7: 

http://www.cuni.cz/UK-981.html
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Prof. Volf podal informace o počtu podaných projektů a upozornil na aktuální stav projektů v průběhu 

soutěže: 

→ s ohledem na blížící se zasedání OR informoval prof. Volf o stavu ve zpracování nových projektů v členění 

na jednotlivé sekce. Aktuálně jsou ve všech sekcích ještě projekty bez oponentur nebo s jednou oponenturou. 

Nejzazší termín pro vložení oponentury byl stanoven na 7. 3. 2011; 

→ u projektů z let 2010 a 2009 je ještě 7 projektů bez zpravodaje: A- EK 4, B- BIO 3; 

→ dále proběhla diskuze o stanovení základní strategie pro zpravodaje při přípravě projektů pro jednání OR tak, 

aby se podařilo uskutečnit záměr dosažení úspěšnosti 23 – 25 %. 

Závěr GR UK: GR UK se shodla založit úpravu finančních požadavků navrhovatelů při jednání OR na 

základě varianty b, to jest doporučit krácení probíhajících projektů na 80 % . Prof. Volf pověřil členy GR 

UK zasláním e-mailového sdělení ve věci chybějících oponentur, projektů bez zpravodajů, rozdílnosti 

oponentur a přípravy nových i pokračujících projektů GA UK pro březnová zasedání OR všem 

zpravodajům. Pan Šrom byl požádán o analýzu 1) ve kterých otázkách oponentury je největší rozdíl 2) 

konkrétních oponentů, kteří hodnotí všechny své projekty jako nadstandardní. GR UK doporučila 

odvolání Doc. Periče z funkce zpravodaje z důvodu opakovaného neplnění povinností zpravodaje a jeho 

nahrazení. Prof. Volf byl pověřen jednáním s děkanem příslušné fakulty (FTVS). 

 

Prof. Volf informoval členy GR UK o tom, že při vrácení projektu k formálním úpravám si někteří 

navrhovatelé navýšili požadované finance oproti původnímu podání.  

Těmto řešitelům bylo oznámeno, že v případě financování jejich projektů jim budou sníženy finanční požadavky 

na původní stav.  

Závěr GR UK: GR UK bere na vědomí a pro příští kolo doporučuje uvádět do komentáře pro řešitele 

k vráceným projektům informaci, že při úpravách nesmí dojít k celkovému navýšení financí oproti 

původnímu podání. 

 

Prof. Volf informoval členy GR UK o zrušení projektu č. 292111 na žádost řešitele. 

Zavěr GR UK: GR UK bere informaci na vědomí 

 

Prof. Volf informoval členy GR UK o odvolání MUDr. Cihelkové ke zrušení jejího projektu.  

Závěr GR UK: GR UK souhlasí s formulacemi uvedenými v odpovědi prof. Volfa na odvolání MUDr. 

Cihelkové a potvrzuje své dřívější rozhodnutí. 

 

Prof. Volf informoval o ukončení 9 pokračujících projektů z důvodu přerušení studia hlavních řešitelů. 

Konkrétně se jedná o projekty: projekt č. 92509, č. 71210, č. 139910, č. 100309, č. 158010, č. 112510, č. 15010, 

č. 7610, č. 130109. Všichni řešitelé založí závěrečnou zprávu. Vedoucí s ukončením projektů souhlasí. 

Závěr GR UK: GR UK bere na vědomí 

 

Prof. Volf informoval GR UK o dopise děkana FTVS UK p. doc Süsse ve věci požadavku revokace 

rozhodnutí GR UK o zařazení projektů z oboru kinantropologie a biomechanika do sekce C, čím otevřel 

diskuzi k problémům se zařazováním těchto projektů do jednotlivých sekcí.  

Závěr GR UK: od 9. kola budou zařazení projektů z těchto oborů kontrolovat a rozhodovat na 

samostatném zasedání zvolení zástupci ze sekce A a sekce C společně. GR UK zároveň žádá děkana FTVS 

o zaslání kritérií k zařazení těchto projektů do jednotlivých sekcí. 

 

Prof. Volf podal rekapitulaci termínů 2. zasedání OR  (8. – 10. 3. 2011) a dalšího zasedání GR (rozhodnutí 

o přidělení finančních prostředků, 14. 3. 2011). 

Závěr GR UK: GR UK bere informaci na vědomí 

 

Náměty k webové aplikaci: 

RNDr. Yaghob: 

→ Funkce zneplatnění oponentury: lze použít, pokud jsou u projektu 3 a více oponentury. Navrhuje rozšířit 

funkci na použití i při 2 posudcích.  

→ Problém s anglickou mutací aplikace: bylo by vhodné rozšířit aplikaci o anglickou verzi. 

→ Rezervace projektů zpravodaji: aby aplikace podporovala rezervaci projektů zpravodaji, kteří by se při 

rezervaci zárověň vyjádřili k míře svého zájmu o projekt. 

Doc. Suda: 

→ Vzhledem k blížícímu se termínu OR je nutné posunout termíny v automatických e-mailech (na 7. 3. 2011). 

Závěr GR UK: GR UK považuje za prioritu umožnit zpravodajům hlásit se předběžně k novým 

projektům před podzimním zasedáním OR. Dále je třeba vytvořit anglickou mutaci aplikace vzhledem 

k tomu, že narůstá počet zahraničních oponentů a  funkci rezervaci projektů. Při předběžné rezervaci 

třeba zavést škálové vyjádření zájmu: chci – nemůžu – bez vyjádření. V seznamu zobrazovat jméno a číslo 

projektu, počet projektů daného zpravodaje, přidat funkci odhlásit zpravodaje od projektu, přihlásit 

zpravodaje k projektu, odkaz na členy OR (kontakty). Nové požadavky na aplikaci budou zaevidovány 

v aplikaci Redmine ISUK a během března předány spolu s dalšímí úkoly ÚVT UK v balíčku úprav pro 9. 



 4 

kolo soutěže GA UK. Termín zkrácení dodání oponentur byl v aplikaci nastaven p. Šromem již během 

zasedání GR UK. 

 

K bodu 8:  

SVV - po přestávce pokračovalo pod vedením prof. Volfa a za přítomnosti Mgr. Nohela jednání GR ve věci 

závěrečných zpráv projektů 1. kola soutěže SVV a podaných projektů do 2. kola soutěže specifického 

vysokoškolského výzkumu na UK. GR UK navrhla, aby zasedání k soutěžím GA UK a SVV konalo odděleně. 

Zápis této části jednání vyhotovil Mgr. Nohel. 

 

Vyhodnocení 1. ročníku SVV (rok 2010) 

 

Grantová rada UK obdržela zdůvodnění pěti řešitelů SVV k finančním přesunům (Prof. Royt – KTF, Prof. 

Červinka – LFHK, Doc. Drbohlav – PřF, Doc. Pokorný – PedF, Prof. Rovná – FSV). Zprávy řešitelů a jejich 

zdůvodnění vzala Grantová rada UK na vědomí. 

Grantová rada UK zhodnotila projekty SVV řešené v roce 2010 následujícím způsobem: 

Grantová rada UK nemá žádnou připomínku k projektům těchto fakult: ETF, PF, FHS a CERGE 

Grantová rada UK hodnotí velmi pozitivně výsledky těchto fakult: HTF, LF1, LF2, LFHK, FaF, FF, PedF, FSV 

a FTVS 

V případě ostatních fakult konstatuje Grantová rada UK následující: 

KTF: Grantová rada konstatuje, že řešené projekty neobsahují žádné výstupy v RIVu. Jedinými výstupy projektů 

v roce 2010 jsou webové portály. Grantová rada UK proto přihlédne k tomuto faktu při posuzování projektů 

KTF v 2. kole soutěže, protože dosavadní charakter řešených projektů nesplňuje podmínky SVV. 

LF3 a LF Plzeň: Grantová rada negativně hodnotí malý počet výstupů řešených projektů a nízký počet studentů 

zapojených do soutěže SVV. 

PřF: Grantová rad UK hodnotí projekty řešené v roce 2010 velmi pozitivně, zejména nejvyšší počet publikací ze 

všech součástí UK. Z tohoto počtu však výrazně vybočuje projekt Prof. Palkové, který má nejnižší počet 

záznamů v RIVu, ale nejvyšší podíl vyčerpaných prostředků. 

MFF: Grantová rad UK hodnotí projekty řešené v roce 2010 velmi pozitivně, pouze u projektů Prof. Rokyty a 

Prof. Tůmy není dostatek výstupů vzhledem k poskytnutým prostředkům a velikosti řešitelského týmu. 

 

Vyhodnocení návrhů podaných v 2. kole soutěže SVV pro rok 2011 

Grantová rada vyhodnotila odbornou náplň projektů a konstatovala, že je nucena vyřadit 2 návrhy KTF, u 

kterých je minimálně šance na odpovídající publikační výstupy. K ostatním projektům nemá GR UK odborných 

připomínek.  

GR UK vyhodnotila finanční požadavky poptávaných prostředků jednotlivými fakultami. Shledala výraznou 

disproporci mezi návrhy podanými jednotlivými fakultami UK a jednomyslně se usnesla na krácení finančních 

prostředků u projektů tak, aby kde poměr poptávané částky na jednoho doktorského studenta byl maximálně 100 tis. 

Kč. Finanční požadavky projektů musely být ve většině případů dále proporciálně kráceny z důvodu nedostatku 

financí.  

Grantová rada UK doporučila, aby se v případě dalšího nutného krácení postupovalo vedení UK proporcionálně se 

současným zachováním povinného minima ve výši 400 tis. Kč pro návrh projektu (nevztahuje se na konference) a 

pověřila prof. Volfa tímto úkolem. Výsledná tabulka je přiložena.  

 

Prezenční listina přiložena. 

Zapsala: Kateřina Hubičková  28. 02. 2011 

Schválil: Petr Volf  02. 03. 2011  

 


