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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK ZE DNE 25. 10. 2013

Přítomni:
Prof. Volf, prof. Herget, prof. Rudolf, doc. Suda, doc. Svoboda, RNDr. Yaghob, prof. Bobková
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, pí. Kramulová, Mgr. Tůmová, Mgr. Nohel
Jako host: prof. Höschl, zástupce ÚVT UK Bc. Šrom

Program:
1. Zahájení
2. SVV – Návrh změny financování projektu č. 267 705 (FHS)
3. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 14. 06. 2013
4. Personální záležitosti
5. Žádosti o změnu 
6. NS projekty
7. Informace k 11. kolu soutěže GA UK
8. Různé

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

2. SVV – Návrh změny financování projektu č. 267 705 (FHS)
Návrh změny rozpočtu – Žádost o převod ušetřených prostředků z položky odvodů v projektu SVV           
č. 267 705 (Konference FHS, Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.). Informace podal Mgr. Nohel.
Závěr GR UK: Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc., řešitel projektu SVV č. 267 705 z FHS, 
požádal Grantovou radu UK o změnu rozpočtu v položce odvody, ve které se mu podařilo ušetřit 
prostředky. Z celkové částky odvodů v původní výši 5 tis. Kč navrhuje řešitel převést 2 504 Kč 
do mzdových prostředků a 45 Kč do provozních nákladů. Navrhovanými převody dojde ke 
změně částky přesahující 20% v ukazateli odvodů. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostředky 
ušetřené, schvaluje Grantová rada UK navrhovanou změnu rozpočtu.

3. Kontrola zápisu
Str. 1, k bodu 2: Stále trvá úkol nominace za tři zpravodaje z FF UK: prof. Mareš (FGM) a dr. 
Pátková (FGM) zaslali rezignaci, Mgr. Dombrovské (INF) – končí funkčního období k 7. 6. 2013. 
Bylo projednáno na zasedání VR FF UK dne 20. 6. 2013 a  zaslány návrhové listy kandidátů.  
Str. 1, k bodu 2: A-FGM: VR FSV navrhla za dr. Trampotu dva kandidáty: PhDr. Irenu Carpentier 
Reifovou, Ph.D. a PhDr. Václava Štětku, Ph.D.  GR vyčkávala na návrhy kandidátů z FF UK.
Str. 1. k bodu 3: Byli osloveni všichni zpravodajové (A 3, B 4), jejichž funkční období skončí do 
konce 11. kola (konkrétně do 7/2014). Ze sekce B budou všichni oslovení zpravodajové pokračovat, 
ze sekce A nebude dále pokračovat ve funkci zpravodaje doc. Vykoukal (HN, FSV UK, konec 
funkčního období 7. 1. 2014), dr. Bednařík (SP, FSV UK, konec funkčního období 7. 1. 2014) a doc. 
Kejak (EK, FSV UK, konec funkčního období 26. 11. 2013). Byl osloven děkan FSV UK s žádostí o 
nominace. K projednání na dnešním zasedání.
Závěr GR UK: GR UK schválila zápis ze zasedání dne 14. 06. 2013 v předloženém znění.

4. Personální záležitosti
- A – FGM: VR FF UK ze dne 20. 6. 2013 byli navrženi tito kandidáti za prof. Mareše a dr. 

Pátkovou: doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. a doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. 
- A – FGM: VR FSV UK ze  dne 10. 4. 2013 byli navrženi tito kandidáti za dr. Trampotu: PhDr. 

Irena Carpentier Reifová, Ph.D. a PhDr. Václav Štětka, Ph.D.  
- A – INF: VR FF UK ze dne 20. 6. 2013 byl navržen tento kandidát za Mgr. Dombrovskou:            

PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 
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- VR FSV UK ze dne 9. 10. 2013 navrhla tyto kandidáty:
- A - HN: byl navržen doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. za doc. Vykoukala. 
- A - EK: byl navržen Radim Boháček, Ph. D. za doc. Kejaka. 
- A - SP: byli navrženi PhDr. Miloš Brunclík, Ph. D. a doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. za dr. 

Bednaříka. 
Stanovisko GR UK: GR UK schválila ke jmenování zpravodajem doc. PhDr. Evu Voldřichovou 
Beránkovou, Ph.D. (A-FGM), doc. PhDr. Olgu Lomovou, CSc. (A-FGM) a PhDr. Václava
Štětku. GR UK se rozhodla, že nebude jmenovat PhDr. Helenu Lipkovou, Ph.D. jako 
zpravodajku do OR A-INF. Dr. Yaghob dostal za úkol zjistit nového vhodného kandidáta do 
OR A-INF, poté bude zřejmě oslovena FF UK s žádostí o návrh nového kandidáty; GR UK 
schválila ke jmenování zpravodajem doc. PhDr. Luboše Švece, CSc. (A-HN), Radima Boháčka, 
Ph. D. (A-EK) a PhDr. Miloše Brunclíka, Ph. D. (A-SP). Všichni budou jmenováni k 1. 11. 2013.
Doc. Vykoukalovi, doc. Kejakovi a dr. Bednaříkovi budou zaslány děkovné dopisy; GR UK 
navrhuje vložit do Zásad informaci o tom, že právo navrhnout kandidáta do OR by měla i GR
UK. Třeba vyjasnit, zda i takového kandidáta by schvalovala/potvrzovala VR určité fakulty. 
GR UK požaduje u kandidátů seznam publikací za posledních 10 let a za jednoho zpravodaje 
zaslání 2 kandidátů z fakulty.

5. Žádosti o změnu 
a. Prodloužení doby řešení projektu č. 591712  
Projekt č. 591712, B-BIO, řeš. Altmanová, ved. doc. Kratochvíl (2-letý projekt) – GA UK obdržel 
žádost o prodloužení řešení projektu o jeden rok. Řešitelka požaduje 204 tis. Kč na dokončení 
řešení projektu.
b. Publikace bez dedikace GA UK projektu č. 291811
Hlavní řešitel MUDr. Šteffl vznesl dotaz ohledně uznatelnosti výstupů, do kterých neuvedl 
dedikaci GA UK. Jedna z publikací byla již součástí výroční zprávy za r. 2012. 

Stanovisko GR UK: a. GR UK přihlédla k mimořádným výsledkům za uplynulé dva roky řešení
a souhlasí s prodloužením řešení projektu o jeden rok. Místo závěrečné zprávy, řesitelka podá 
průběžnou zprávu. b. GR UK se domnívá, že vzhledem k tomu, že na výstupu je uvedena 
afiliace, lze jej považovat za výstup GA UK. Upozorňuje však na skutečnost, že řešitel je součástí 
širšího kolektivu, který nemá s projektem GAUK nic společného.

                                                                                                          
6. NS projekty
Projekt s termínem do 1. 9. 2013
Projekt č. 125009, C, 1. LF UK, řeš. Brima, ved. prof. MUDr. Tomáš Zima MBA. – materiál 
předložen na GA UK dne 21. 10. 2013.

Projekt s potvrzeným hodnocením NS
a. Projekt č. 148910, B-BIO, PřF UK, řeš. Kovářová, ved. RNDr. Jiří Hejnar, CSc.  – řešitelka 

ani vedoucí nedodali žádné publikační výstupy, proto GR dne 28. 2. 2013 potvrdila hodnocení 
NS – nesplněn. Vedoucí i řešitelka byli informováni e-mailem dne 7. 3. 2013. Vedoucí 
projektu 7. 3. e-mailem poskytl podrobnejší informace a prof.Volf požádal o zaslání kopie 
článku. Vedoucí zaslal 26. 8. 2013 e-mailem  korekturní verzi článku. 

b. Projekt č. 70310, C, 3. LF UK, řeš. Moravec, ved. doc. MUDr. Milan Kment, CSc., - GR  dne 
6. 12. 2012 potvrdila hodnocení NS - nesplněn. Vedoucí i řešitel byli informováni e-mailem
dne 4. 1. 2013. Řešitel zaslal dne 12. 10. 2013 e-mailem materiál na GA UK. 

Závěr GR UK: Projekt č. 125009, C, 1. LF UK, řeš. Brima, ved. prof. Zima. byly předloženy 
dodatečné materiály potvrzující publikování výsledků, a proto GR UK rozhodla změnit 
hodnocení na SP – splněno. Změna bude v aplikaci GA UK zaevidována; k projektu č. 148910, 
B-BIO, PřF UK, řeš. Kovářová, ved. dr. Hejnar a k projektu č. 70310, C, 3. LF UK, řeš. 
Moravec, ved. doc. Kment se GR UK vyjádřila, že hodnocení NS – nesplněn bylo již potvrzeno
dne 28. 2. 2013 (projekt č. 148910) a 6. 12. 2012 (projekt č. 70310) a GR nemění své původní 
rozhodnutí.
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7. Informace k 11. kolu soutěže GA UK
 Prof. Volf informoval o změně dokumentace, konkrétně o Opatření rektora č. 18/2013 (Zásady 

činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze), v kterém jsou zapracovány změny, 
projednané již dříve GR UK. 

 Prof. Volf informoval o termínovém kalendáři soutěže GA UK (Opatření rektora č. 19/2013
Vyhlášení 11. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2014)).

Závěr GR UK:  GR UK vzala informace na vědomí

8. Různé
 prof. Volfa informoval o letních úpravách aplikace GA UK přes letní období, zejména o 

realizaci detailního vyjadřování oponentů v rozsahu nejméně ½ strany; o úpravě
finančních limitů podle nových pravidel; o realizaci zobrazení „historie studia“ hlavního 
řešitele do detailu projektu; o realizaci na 2. zpravodaje jako záložního (sekce C) a pokud 
by měl projekt šanci na financování; mzdy budou v aplikaci upraveny na osobní náklady,
tato informace bude uvedena v závorce („mzdy a odvody“). V Zásadách máme tuto 
informaci správně uvedenou.

 předrezervace: sekce A - k jednomu projektu se mohou zaevidovat jako potenciální 
zpravodaj max. dvě osoby, u skupiny INF je možnost přihlášení více než dvou 
potenciálnich zpravodajů k jednomu projektu; sekce B a C - možnost přihlášení 2 
potenciálních zpravodajů k jednomu projektu.

 formulář pro oponenty – počet otázek se měnit nebude; e-maily pro oponenty byly 
přeloženy do Aj, aplikace pro oponenty se nyní překládá do Aj; na webové stránky byla 
umístěna kolonka s často kladenými otázkami, součástí je také vzor poděkování v Čj a Aj  

 dále prof. Volf informoval o zrealizování výplaty mimořádné odměny pro zpravodaje GA 
UK. Při jejich výpočtu bylo vedle počtu administrovaných nových projektů zpravodaji 
také zohledněna kvalita práce zpravodajů a účast na zasedáních.

 termín doktorandské konference týkající se 20. výročí GA UK se bude konat dne 27. 11. 
2013. Za všechny sekce je potvrzeno 15 účastníků. Ze sekci A potvrdilo účast 8
původních hlavních řešitelů (z 10 dotázaných); ze sekci B potvrdili účast 3 původní hlavní 
řešitelé (z doposud 5 dotázaných – skupina MAT a BIO); za sekci C potvrdili účast 4 
původní hlavní řešitelé (z 5 dotázaných).   

Závěr GR UK:  GR UK vzala informace na vědomí. V sekci C každý zpravodaj musí určit 
týden před zasedáním OR 1-2 projekty do šedé zóny; GR UK mění váhu jednotlivých 
odpovědí v rámci  bodu „Originalita“ oponentského formuláře, jinak zůstává formulář pro 
oponenty stejný; počet účastníků doktorandské konference byl za sekci A zredukován na 5 
účastníků, za sekci B rozšířen na 6 účastníků a ze sekci C jsou 4 účastníci. Prezentujícím 
bude zaslán informační e-mail, pořadí účastníků bude „promíchané“. Dále bude 
kontaktován tiskový mluvčí a zajištěna tisková zpráva, příp. účast televize.
Termín konání příštího zasedání GR UK: 10. 12. 2013, 9:30 hod.; termíny zasedání 1. OR: C
11. 12. 2013, B 12. 12. 2013, A 13. 12. 2013, vždy od 10 hod.

Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu.
Zapsala: Alena Tůmová, 30. 10. 2013
Schválil: Petr Volf, 31. 10. 2013


