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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK dne 7. 12. 2016 

 
Přítomni:  
prof. Volf, prof. Bobková, doc. Svoboda, prof. Doležal, prof. Pudil,  

Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, Mgr. Michlová, Mgr. Tůmová 

Jako host: prof. Höschl, Bc. Šrom zástupce ÚVT UK 

Omluveni: prof. Víšek, prof. Vítek 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 13. 10. 2016 

3. Personální záležitosti 

4. Probíhající projekty GA UK  

5. Nové projekty soutěže GA UK pro rok 2017 

6. Různé 

7. Rekapitulace termínů konání 1. Oborových rad GA UK 

 

1. Zahájení 

Prof. Volf přivítal přítomné a zahájil zasedání. 

 

2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 13. 10. 2016 

Str. 1, k bodu 2 a 3a): Nově jmenovaným zpravodajům z 2. LF UK byl zaslán jmenovací dopis k 31. 

10. 2016.  

Str. 2, k bodu 5: Do registru oponentů byl přidán k nadstandardně hodnotícím oponentům pro 

zpravodaje následující text: "Tento oponent hodnotí všechny své projekty jako nadstandartní a 

významně se liší od hodnocení ostatních oponentů.". 

Závěr GR UK: GR UK schválila zápis ze dne 13. 10. 2016 v předloženém znění. 

 

3. Personální záležitosti - Oborová rada 
a) A – SP: Dr. Maslowski rezignoval na funkci vedoucího skupiny z pracovních důvodů. Jako 

vhodné kandidáty navrhl doc. Stöckelovou, dr. Brunclíka a dr. Grygara.   

Stanovisko GR UK: GR UK souhlasí s vedoucím skupiny Sociologie - Politologie dr. Brunclíkem. 

 

4.  Probíhající projekty GA UK 

a) Zrušené projekty z PF UK:  Projekt č. 276516, A-TFP, řešitelka Mgr. Valachová a č. 

1076716, A-TFP řešitelka Braum. Dne 7. 11. 2016 obdrženo vyjádření proděkana prof. 

Tomáška z Právnické fakulty UK: Řešitelky nezačaly pracovat na získaných projektech a čerpat 

přidělené finanční prostředky, které byly ve výši 315 tis. Kč vráceny zpět na GA UK. Projekty 

byly v aplikaci zrušeny. 

b) Zrušený projekt z PřF UK: Projekt č. 986216, B-GEO, řešitel Mgr. Hložek. Dne 5. 12. 2016 

obdrženo vyjádření děkana fakulty prof. Zimy o odstoupení projektu z důvodu dlouhodobého 

pobytu řešitele v zahraničí a nemožnosti adekvátně pracovat na projektu. Veškeré přidělené 

finanční prostředky ve výši 78 tis. Kč budou vráceny zpět na GA UK.  

c) Projekt č. 290215, B-BIO, 1. LF UK, řešitelka Ing. Šetinová. Řešitelka zaslala dne 6. 12. 2016 

žádost o odložení řešení projektu GA UK z důvodu mateřské dovolené od ledna 2017. 

Spoluřešitelka projektu je v současnosti taktéž na mateřské dovolené.  

d) Projekt č. 1354314, B-GEO, PřF UK, řešitelka Mgr. Dočekalová. Řešitelka zaslala žádost o 

přehodnocení výsledků závěrečné zprávy projektu. Hodnocení projektu bylo v r. 2015 

odloženo o jeden rok a v r. 2016 byl projekt hodnocen jako nesplněný. 

e) Projekt č. 72415, A-PP, PedF UK, řeš. Novotná, vedoucí prof. Wildová. Řešitelka zaslala na 

fakultu dne 27. 10. 2016 e-mail, ve kterém píše, že nebude moct čerpat přidělené finance a splnit 

požadavky GA UKu. Žádost zatím nedorazila, vedoucí projektu je informována.  

Stanovisko GR UK: a) GR UK bere informaci na vědomí; b) GR UK bere informaci na 

vědomí, projekt bude v aplikaci zrušen; c) Vzhledem k tomu, že délka projektu nesmí 

přesáhnout 3 roky, GR UK navrhla pokračovat pokud možno v řešení projektu s úpravou 
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finančních prostředků; d) GR UK na základě dodaných publikačních výstupů přehodnotila 

projekt na „splněno“; e) GR UK očekává vyjádření vedoucí projektu prof. Wildové. 

5. Nové projekty soutěže GA UK pro rok 2017 
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 o 4% méně projektů než v loňském kole a to díky dalšímu meziročnímu poklesu počtu 

projektů v sekci A (humanitní a společenské vědy). Nicméně, finanční nároky nových projektů jsou v 

obdobné výši s předchozím kolem. 

a)    Projekt nedoporučený děkanem: Projekt č. 964217, A-EK, KTF UK navrhovatel PhDr. 

ThDr. Mgr. Edita Miriam Mendelová– „Projekt má řadu nedostatků jak po formální (již 

tabulka základních informací o projektu obsahuje chyby-pracoviště, sekce oborové rady), 

tak po obsahové stránce (anotace není anotací, ale spíše způsobem řešení, v cílích řešení 

projektu jsou vyjmenovány jeho výstupy, v prezentaci výsledků je popisován přínos 

projektu atd.). Dohoda sekčních proděkanů, že nebudou podporovat studenty ve vyšším ročníku, 

pokud projekt přesáhne přes standartní dobu studia.“ 

b)    Projekt č. 1288217, B-BIO, PřF UK, řešitel Bc. Brabec. Dne 1. 12. 2016 byl zaslán e-mail od 

vedoucí dr. Filippa ohledně možného střetu zájmů s projektem GA ČR. Zatím GR UK nemá 

podklady k projektu GA ČR, aby bylo možné posouzení překryvu projektu. 

c)    Duplicitní projekty – členové GR UK dostali k dispozici seznam potenciálně duplicitních 

projektů. 

Stanovisko GR UK: a) GR UK bere informaci na vědomí. Dle pravidel se daná přihláška zařadí 

do evidence, ale neposuzuje se ani jinak nehodnotí; b) GR UK bere na vědomí. GR UK po 

zaslání podkladů posoudí, zda se jedná o stejný nebo podobný či navazující projekt; c) Členové 

GR UK provedou do zasedání Oborových rad GA UK kontrolu potenciálně duplicitních 

projektů. 

 

6. 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.  

b) Návrh na Oborové rady: Zohlednit u přihlášek, jak řešitel plní povinnosti u předešlých 

financovaných grantových projektů. Upozornit na konání výstav a publikačních výstupů z těchto 

výstav a na publikace, které jsou starší více jak 5 let. 

c) Zaslané připomínky od vedoucího projektů dr. Drbala z PřF UK: „1/ Při vrácení projektu 

fakultním koordinátorem může student sám odeslat projekt, a to již bez doporučení školitele (ten 

vidí pouze tlačítko Nedoporučit, ale nikoli Doporučit). Je to závažná chyba, protože projekt po 

přepracování musí dle mého názoru školitel znovu doporučit. 2/ Jako školitel nevidím položku 

Oponenti - neoslovovat pro oponování projektu. Přitom právě školitel má jediný možnost toto 

určit, student nikoli. Nemá totiž povědomí o souvislostech výzkumných týmu v ČR. Je zde ještě 

jiný rozdíl mezi tím, co vidí a vyplňuje student, a co vidí následně školitel než tento projekt  

    doporučí?“ 

Stanovisko GR UK: a) GR UK bere informaci na vědomí; b) Výstavy mohou být uznány 

v případě, že je doprovází odborný katalog; kvalita publikací vedoucího projektu by měla být 

hodnocena přednostně za posledních 5 let; c) 1/ GR UK navrhuje, aby po vrácení projektu 

studentovi k přepracování byl vedoucí projektu automaticky upozorněn e-mailem a měl mít 

možnost změnit své stanovisko; 2/ Předpokládáme, že student se o tomto radí s vedoucím, 

nicméně v aplikaci tuto kolonku uvidí i vedoucí projektu. 

 

7. Rekapitulace termínů konání 1. oborových rad GA UK a GR UK 

Termín 1. zasedání OR GA UK: 

Zasedání 1. oborových rad GA UK ve 14. kole v Zelené posluchárně:  

13. 12. (Út) 2016 – zasedání OR C od 9:30 hod. 

14. 12. (St) 2016 – zasedání OR A od 10 hod. 
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16. 12. (Pá) 2016 – zasedání OR B od 10 hod. 

Po zasedání OR A dne 14. 12. 2016 a OR B dne 16. 12. 2016 bude probíhat školení práce 

s aplikací GA UK pro nové zpravodaje od 11:30 hod. Z provozních důvodů není možné toto 

školení uskutečnit pro lékařskou sekci (OR C) dne 13. 12. 2016, ale zpravodajům této sekce byla 

nabídnuta možnost účastnit se školení dne 14. 12. nebo 16. 12. 2016.  

Termíny zasedání 2. Oborových rad GA UK: 22. – 24. 2. 2017 od 10 hod. v Zelené posluchárně. 

Termín příštího zasedání GR UK: 15. 2. 2017 (St) od 10 hod.  

Termín GR UK pro SVV: 15. 2. 2017 (St) odpoledne 

Termín zasedání GR UK po 2. Oborových radách GA UK: 1. 3. 2017 (St) od 10 hod. 

 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 

Zapsala: Mgr. Alena Tůmová, 7. 12. 2016 

Schválil: prof. Petr Volf, 9. 12. 2016  


