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Zápis ze zasedání Grantové rady UK ze dne 22. března 2012 

Přítomni: 
prof. Volf, prof. Herget, prof. Tesař, Doc. Suda, prof. Malý, RNDr. Yaghob, prof. Bobková 
Za odbor pro vědu a výzkum: pí Kramulová, Mgr. Michlová, Mgr. Tůmová
Jako host: předseda Dozorčí rady prof. Höschl a zástupce UVT UK pan Šrom

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 02. 03. 2012
3. Personální záležitosti
4. Změna pravidel
5. 9. kolo soutěže GA UK - posouzení a projednání návrhů OR GA UK na přidělení 

finančních prostředků pro rok 2012 – závěry ze 2. zasedání OR GA UK
6. Další průběh 9. kola
7. Nová aplikace
8. Stanovení termínu příštího zasedání GR UK

1. Prof. Volf přivítal přítomné a zahájil zasedání.

2. Str. 1, k bodu 2: trvá úkol zajištění podkladů pro doplnění oborových rad (prof. Herget, 
prof. Malý a doc. Suda)
Str. 3, bod 4: GA UK zajistí ve spolupráci s UVT UK požadované exporty (počet studentů 
PGS průměrně na jeden projekt; analýza oponentů, kteří jsou příliš kritičtí či naopak příliš 
nekritičtí; bodové vyjádření hranice pro přijetí projektů u sekce B a C; úprava aplikace dle 
požadavků (filtr „počet oponentur“ pro projekty s bodovým rozdílem 15 bodů) – úkol trvá

3. Předseda Oborové rady B navrhl odvolat z funkce člena Oborové rady sekce B doc. Pavla 
Stopku, Ph.D. Důvodem je skutečnost, že závažným způsobem neplnil povinnosti 
zpravodaje. 

Závěr GR UK: GR UK souhlasí a doporučí rektorovi odvolání. Zároveň požádá děkana PřF 
UK o náhradu.

4. Na 2. zasedání Oborových rad GA UK byly projednávány případné změny pravidel 
soutěže GA UK. Oborové rady zaujaly v jednotlivých otázkách níže uvedená stanoviska:

Sekce A Sekce B Sekce C
1/ Zavedení horního limitu pro podávání 
projektů u PGS studentů

7. 4. 6 (4?, 5?)

2/ GA UK pouze pro PGS studenty ne ano ne
3/ Pravidlo „jednou a dost“ – pro přijaté 
návrhy projektů

ano (25:17) ne ano (17:6)

Závěr GR UK: Grantová rada UK projednala stanoviska Oborových rad a v případě bodu 2 a 
3 navrhuje zachovat současný stav: nechce omezovat získání opakované podpory a omezovat 
nadané studenty magisterských programů - doporučuje ponechat jim soutěž GA UK nadále 
otevřenou. V případě bodu 1 souhlasí všichni členové GR UK se zavedením horního limitu 
pro podávání projektů u PGS studentů. Projekt musí být plánován tak, aby mohl být dokončen 
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se stejným hlavním řešitelem do konce sedmi let od zahájení PGS studia. Mateřská dovolená  
by se do limitu nezapočítávala. V tomto smyslu bude upravena i aplikace GA UK.

5. GR UK projednala doporučení zpravodajů tří pokračujících projektů (307111, 387611, 
4191111) a návrhy Oborových rad ze dne 7. – 9. 3. 2012 na přidělení finančních 
prostředků v 9. kole soutěže GA UK. 

Závěr GR UK: Pan Šrom vysvětlil rozdíl v označení projektů (V, U, P). Grantová rada UK 
souhlasí se zpravodajem navrženým ukončením projektu 307111 - Grantová rada UK oceňuje 
podrobně zpracovanou průběžnou zprávu projektu, avšak vyjadřuje pochybnosti, zda 
dosavadní způsob řešení a získané výsledky umožní splnění plánovaných cílů projektu 
(publikace v mezinárodních časopisech). Za nevhodnou považuje též finanční strukturu 
projektu, kdy na vlastní chemické analýzy, na které by měl být v roce 2012 kladen důraz, je 
plánováno pouze 15 tisíc, zatímco nejvyšší částka je plánována na cestovné (70 tisíc). 
Projekty 387611 a 419111 GR UK navrhuje oproti rozhodnutí zpravodajů označit jako P –
pokračující, finanční návrhy ponechává podle rozhodnutí zpravodajů. Dále Grantová rada UK 
projednala návrhy na přidělení finančních prostředků v 9. kole soutěže. Rozhodnutí GR UK je
uvedeno v přiložené tabulce. Celková částka uvolněná na projekty činí 148 650 tis. Kč. Návrh 
bude předložen na Kolegiu rektora 2. 4. 2012. Do 6. 4. 2012 budou zveřejněny výsledky 
soutěže na www stránkách GA UK.

Návrh GR UK na finanční podporu

Sekce A Nové projekty 118 18 256 tis.

Žádosti o pokračování z roku 2011 88 14 429 tis 

Žádosti o pokračování z roku 2010 44   8 095 tis.

Celkem 250   40 780 tis.

Sekce B Nové projekty 133   27 412 tis.
Žádosti o pokračování z roku 2011 126   26 019 tis.

Žádosti o pokračování z roku 2010   81   17 663 tis.

Celkem 340   71 094 tis.

Sekce C Nové projekty   52   12 413 tis.
Žádosti o pokračování z roku 2011   56   14 470 tis.

Žádosti o pokračování z roku 2010   37     9 893 tis.

Celkem 145   36 776 tis. 

Celkem 735 148 650 tis.

6. Prof. Volf informoval o dalším průběhu 9. kola a zrekapituloval termíny konání 3. 
Oborových rad (B 30.5., C 31.5., A 1.6.). GR UK vzala informaci na vědomí.

7. Ze strany oponentů i zpravodajů byla vznesena řada podnětů k úpravě aplikace GA UK 
včetně jejího zrychlení. 

Závěr GR UK: GR UK považuje za prioritní zrychlení stávající aplikace a doporučuje zahájit 
kroky k přípravě nové aplikace.

8. Byl stanoven termín příštího zasedání GR UK, na kterém se budou projednávat závěrečné 
zprávy projektů a aplikace GA UK - 19. 6. 2012 v 9:30 hod. v kanceláři GA UK.

Zapsala: 27.3.2012 Michlová
Schválil: 2.4.2012 Petr Volf




