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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 23. 06. 2015

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

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 20. 05. 2015
3. Personální záležitosti
4. Zrušené projekty
5. Žádost o změnu
6. Námitka navrhovatelky projektu k oponentským posudkům
7. Přípravy 13. kola soutěže – aplikace, návrhy úprav
8. Projednání návrhů OR na hodnocení závěrečných zpráv projektů GA UK, které ukončily 

řešení k 31. 12. 2014
9. Výsledky analýz 
10. Stanovení příštího termínu konání GR UK

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

2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 20. 5. 2015
Str. 1, k bodu 1: doc. Procházkovi z MFF UK, vedoucímu duplicitních textů projektů č. 201615 a č. 
215015 byl zaslán dopis schválený GR UK dne 20. 5. 2015. 
Str. 1, k bodu 3 b): OR A - PP: Na funkci zpravodaje písemně rezignovala dne 9. 4. 2015 prof. Šulová z 
FF UK. FF UK byla požádána o zaslání návrhů na kandidáty. Skupina pedagogika, psychologie potřebuje 
posílit, proto byly o návrh dvou kandidátů požádány i FHS UK a PřF UK. Projednáno v bodě 3.
Str. 2, k bodu 4: Dotazem na FF UK ohledně soutěže Vnitřních grantů bylo zjištěno, že fakulta doplní 
podmínku o nemožnosti podání stejného nebo podobného projektu do GA UK, aby se zabránilo 
překryvům.
Závěr GR UK: GR UK schválila zápis ze dne 20. 05. 2015 v předloženém znění.

3. Personální záležitosti
a) A – INF: VR 1. LF UK ze dne 28. 4. 2015 navrhla následující kandidáty za končícího zpravodaje doc. 

Daniela Smutka: prof. RNDr. Petra Maršálka, Ph.D. a prof. RNDr. Janu Zvárovou, DrSc.
b) A - PP: Celkem bylo předloženo 6 kandidátů do skupiny PP a bylo potřeba vybrat 3-4. VR FTVS 

projednala dne 22. 4. 2015 následující kandidátku: PhDr. Ivanu Harbichovou, Ph.D. (náhrada za doc. 
Suchého). 

c) A - PP: VR FF UK ze dne 21. 5. 2015 navrhla následující kandidáty (za prof. Šulovou): PhDr. Lenku 
Morávkovou Krejčovou, Ph.D. a prof. PhDr. Marka Blatného, DrSc. 

d) A – PP: VR FHS UK navrhla tyto kandidáty: Mgr. Gabrielu Seidlovou Málkovou, Ph.D. a PhDr. Danu 
Bittnerovou, CSc. VR PřF UK navrhla PaedDr. Milana Kubiatka, Ph.D. 

e) 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: Mgr. Tomáše Koubka, Ph.D., Mgr. 
Martina Weisera a Mgr. Jaroslava Vojty, Ph.D. Úkol trvá, VR PřF UK bude projednávat až 15. 10. 
2015.

f) B – MAT: VR MFF UK ze dne 3. 6. 2015 navrhla doc. RNDr. Miroslava Zeleného, Ph.D.
g) C – LEK: Skončení funkčního období Mgr. Markéty Jirouškové, Ph.D. z Ústavu molekulární 

genetiky, delegát 2. LF UK. 
Stanovisko GR UK: a) GR UK schválila ke jmenování zpravodajem prof. RNDr. Petra Maršálka, 
Ph.D. k 1. 9. 2015; b) GR UK schválila ke jmenování zpravodajem PhDr. Ivanu Harbichovou, Ph.D.
k 1. 9. 2015; c) GR UK schválila ke jmenování zpravodajem prof. PhDr. Marka Blatného, DrSc. k 1. 
9. 2015; d) GR UK schválila ke jmenování zpravodajem PaedDr. Milana Kubiatka, Ph.D. k 1. 9. 
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2015; e) Bude se projednávat na příštím zasedání GR UK po dodání návrhů; f) GR UK schválila ke 
jmenování zpravodajem doc. RNDr. Miroslava Zeleného, Ph.D. k 1. 9. 2015; g) GR UK osloví PřF 
UK o zaslání dvou návrhů na zpravodaje se zaměřením na biomedicínu, nejlépe odborníky na 
imunologii a molekulární nebo buněčnou biologii.

4. Zrušené projekty
Projekt č. 1476214, řeš. Mgr. Obůrková, ved. prof. Bobková, FF UK. Projekt byl zrušen z důvodu
ukončení studia hlavní řešitelky. Finanční prostředky budou vráceny na GA UK.
Projekt č. 1026214, řeš. Mgr. Krásová, ved. dr. Pokorný, FF UK. Projekt byl zrušen z osobních důvodů. 
Finanční prostředky budou vráceny na GA UK.
Projekt č. 191015, řeš. Mgr. Ing. Nováková, ved. MUDr. Hodný, 1. LF UK. Projekt byl zrušen 
z důvodu přerušení doktorského studia hlavní řešitelky. Finanční prostředky budou vráceny na GA UK.
Stanovisko GR UK: GR UK bere informaci na vědomí.

5. Žádost o změnu
Projekt č. 290215, sekce B-BIO, řešitelka Ing. Šetinová, ved. dr. Bobek, 1. LF UK. Řešitelka zaslala 
žádost o přesun finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z položky Ostatní neinvestiční náklady do položky 
Cestovné. Jako důvod uvádí účast na konferenci konané v Mexiku.
Stanovisko GR UK: GR UK povoluje přesun finančních prostředků do výše 15 tis. Kč a doporučuje 
kofinancovat konferenci z jiných zdrojů např. Fondu mobility nebo grantových zdrojů vedoucího.

6. Námitka navrhovatelky projektu k oponentským posudkům
Projekt č. 341815, sekce A-FGM, navrhovatelka Mgr. Wildová, ved. dr. Janovec, PedF UK. Dne 3. 6. 
2015 obdržen dopis od navrhovatelky s odvoláním proti oponentským posudkům. Hlavní důvody byly
následující: 1) posudky si navzájem odporují, 2) shrnutí zpravodaje k projektu bere v úvahu pouze 
negativní závěry, 3) jeden z posudků evidentně s údaji uvedenými v projektu nekoresponduje a jeví se jako 
psaný buď nekompetentní, anebo zaujatou osobou, 4) samotný průběh posuzování se jim jeví jako značně 
netransparentní. Zasláno zpravodajce projektu a prof. Bobkové k vyjádření.
Stanovisko GR UK: Řešitelský kolektiv velmi hrubým způsobem zpochybňuje posuzování projektu, 
které proběhlo podle standardních postupů GAUK a v souladu s pravidly. Projekt má určité klady, 
ale v poměrně velké konkurenci kvalitnějších projektů nepřesvědčil. GR neshledala v hodnocení 
projektu formální chyby. Zpravodaj nepochybil, a proto by bylo vhodné, aby se řešitelský kolektiv 
omluvil jemu i ostatním hodnotitelům nespravedlivě obviněným z vědomého a cíleného poškození 
projektu. GR UK souhlasí s navrženým dopisem, který bude zaslán řešiteli projektu. Z dopisu 
navrhovatelky též vyplývá, že jeden z oponentů ozřejmil řešitelskému kolektivu svoji identitu. 
Vzhledem k takovýmto únikům informací je potřeba zavázat oponenty k mlčenlivosti. Bude 
upraveno v dohodě o provedení práce s oponenty a v registračním formuláři při přijetí oponentury.

7. Přípravy 13. kola soutěže – aplikace, návrhy úprav
 Vyhlášení 13. kola Grantové agentury UK v Praze vyšlo Opatřením rektora č. 36/2015
 Aplikace:

a) Ministerstva zemědělství vyzvalo ke sjednocení přístupu poskytovatelů účelové a institucionální 
podpory k žadatelům o grant, v rámci kterého se předpokládá provádění pokusů na zvířatech. V 
současnosti jsou v sekci C (Lékařské vědy) projekty pokusů schvalovány u všech žádostí o 
projekty GA UK. Stanovisko Ministerstva zemědělství umožňuje, aby se projekty pokusů 
schvalovaly pouze u projektů přijatých k financování. Všechny lékařské fakulty souhlasily, aby 
schválení projektu pokusů bylo vyžadováno jen u projektů GA UK přijatých k financování. 
Řešitelé budou schválené projekty pokusů zasílat na příslušnou fakultu, jak bylo odsouhlaseno na 
GR UK dne 20. 5. 2015. Fakulty budou o tom informovány.

b) 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 – zvážit, zda zrušit předrezervaci?
Sekce bude rozdělena na čtyři skupiny: 1) Pohybový aparát, chirurgie, stomatol., gynekol., 
neurovědy, smysly, biomechanika; 2) Cirkulace, ledviny a respirace; 3) Biochemie, 
humorální regulace; 4) Genomika, proteomika, krev, imunita, infekce. Obdrženy e-maily od 
zpravodajů ze sekce C.
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c) Pro vedoucího skupinky vytvořit jednoduchý seznam, kde budou všechny projekty a počet 
potenciálních zpravodajů.

d) Čestné prohlášení řešitele se v aplikaci zpřístupní pro zpravodaje.
e) Vytvoření doporučení za Oborovou a Grantovou radu do detailu i textu projektu + zobrazit toto 

doporučení oponentům, až se budou seznamovat s názory ostatních posuzovatelů. Diskuze o 
podobě tohoto doporučení.

f) Ve shrnutí zpravodaje bude zrušen bod „nejslabší stránka projektu“.
g) Do instrukcí na webové stránky bude vložena specifikace, co je považováno za duplicitu.
h) Odkazy v aplikaci do pravidel zveřejněných na webových stránkách GA UK + na webové stránky 

GA UK umístění informace o možnosti každoročního podávání přihlášek od října do poloviny 
listopadu. Konkrétní lhůty pro podání přihlášek projektů stanovuje každoročně opatření rektora.

i) Po zveřejnění závěrečných zpráv zaslat oznámení děkanům/proděkanům fakult s informací o 
mimořádně dobrých a nesplněných projektech GA UK (formou odkazu na webové stránky GA UK 

s projekty příslušné fakulty) se jménem řešitele a do závorky vložit vedoucího projektu.
Nadefinování kritéria mimořádně dobrých projektů.

j) Zvětšení ikon v aplikaci.
k) V registru oponentů při vkládání nového oponenta by bylo dobré vyplňovat „specializaci". Vložit 

do aplikace u „specializace“ vhodné doplnit?
l) Byly vyplaceny odměny pro oponenty a budou se připravovat podklady pro vyplacení navýšených 

odměn zpravodajům. 
m) V sekci A – FGM společenské vědy se diskutovalo o rozdělení na dvě skupiny. Počet zpravodajů 

ve skupině je šest.
Stanovisko GR UK: a) GR UK bere informaci na vědomí; b) GR UK souhlasí s předrezervacemi. 
V sekci C zůstává předrezervace - k jednomu projektu se mohou zaevidovat jako potenciální 
zpravodaj max. dvě osoby. Předseda a místopředseda sekce C poté přiřadí zpravodaje k projektům, 
které budou bez zpravodaje, aby se mohlo pracovat v rámci skupin; c) GR UK souhlasí s úpravou; d) 
V aplikaci se provede úprava v rámci přihlášky, kde bude odkaz na čestné prohlášení pro zpravodaje 
a oponenta; e) GR UK souhlasí s úpravou; f) Bude upraveno: „včetně kritického posouzení 
nejslabších stránek projektu“; g) GR UK navrhuje vložit do instrukcí pro řešitele a do čestného 
prohlášení větu: „Beru na vědomí, že pokud dochází k tematické návaznosti na končící, probíhající či 
jiný navrhovaný projekt, je třeba tuto skutečnost uvést v Anotaci projektu a vysvětlit na závěr 
kapitoly Současný stav poznání.“; h) GR UK souhlasí s úpravou; i) Informace bude zaslána 
proděkanům fakult. Vzhledem k mezioborovým rozdílům nelze mimořádně dobré projekty jednotně 
nadefinovat; j) GR UK souhlasí s úpravou; k) GR UK souhlasí s úpravou; l) GR UK bere na vědomí; 
m) GR UK nedoporučuje rozdělení skupiny FGM.

8. Projednání návrhů OR na hodnocení závěrečných zpráv projektů GA UK, které ukončily řešení 
k 31. 12. 2014
a)   Projekt č. 852513, sekce B-GEO, řeš. Mgr. Machala, ved. prof. Sýkora, PřF UK. Při kontrole 

končících projektů bylo zjištěno, že nebyla odevzdána závěrečné zpráva. Návrh na označení 
projektu jako nesplněný. 

b)   Hlavním úkolem 3. zasedání OR bylo stanovit závěrečné hodnocení projektů GA UK, které 
ukončily řešení k 31. 12. 2014. Za všechny sekce bylo hodnoceno celkem 408 závěrečných zpráv
projektů z let 2011, 2012, 2013 a 2014 (44 z roku 2011, 215 z roku 2012, 113 z roku 2013 a 36
z roku 2014) a z toho bylo 80 doplněných závěrečných zpráv s označením „hodnocení odloženo“
(z 80 „HO“ projektů bylo SP -  63 projektů, NS – 17 projektů).  

Na základě návrhů zpravodajů bylo uděleno projektům hodnocení MD v 54 případech, SP ve 231
případech, NS ve 23 případech a HO ve 100 případech.
Řešitelé a vedoucí projektů s „HO“ obdrží automatický e-mail, ve kterém budou informováni o odložení 
hodnocení projektu o jeden rok a vyzváni, aby do března příštího roku dodatečně doložili relevantní 
publikační výstupy. V opačném případě bude Grantová rada nucena hodnotit jejich projekt jako nesplněný.
Termín pro dodatečné doložení výsledků bude shodný s termínem standardních závěrečných zpráv.
Stanovisko GR UK: a) GR UK souhlasí s návrhem označení projektu jako nesplněný. Řešitel a 
fakulta budou informováni. Budou přijata opatření pro kontrolu závěrečných zpráv; b) GR UK 
potvrdila hodnocení projektů navržených oborovými radami. Do instrukcí bude vložena informace, 
že pro hodnocení „HO“ bude vyžadován rukopis připravený k publikaci (v opačném případě bude 
projekt hodnocen jako nesplněný). 
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9. Výsledky analýz 
 rozložení bodů za oponentury dle sekcí za posledních 5 let
Stanovisko GR UK: Analýza bude upravena na procenta u počtu oponentur.

Další analýzy
 počty projektů vedoucího
 počty studentů podle studia
 oponenti, kteří hodnotí všechny své projekty jako nadstandardní
 oponenti, kteří hodnotí všechny své projekty jako nerealistické
 úspěšnost projektů, kde je osoba zpravodajem a zároveň oponentem
 reakce univerzitních a mimouniverzitních oponentů
 bodová hranice přijatých projektů
Stanovisko GR UK: GR UK vzala informace na vědomí. Počty projektů u vedoucího včetně 
nepřijatých projektů bylo upraveno Bc. Šromem pro přijaté projekty, analýza je v pořádku. GR UK 
zvažuje na příště změnu Zásad – 1 student na 2 projektech; u bodové hranice přijatých projektů 
bude na příští GR UK vypracován Bc. Šromem medián podle sekcí a skupin. 

10. Stanovení příštího termínu konání GR UK
Závěr GR UK: Příští zasedání GR UK bylo stanoveno na 23. 10. 2015 od 10 hod.

Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu.
Zapsala: Mgr. Alena Tůmová, 02. 07. 2015
Schválil: prof. Petr Volf, 21. 07. 2015


