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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK dne 19. 10. 2017 
 
Přítomni:  
prof. Volf, doc. Ebelová, doc. Svoboda, doc. Bosáková, prof. Pudil, doc. Kraml. 
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, pí. Mrkvičková, Mgr. Tůmová. 
Jako host: prof. Höschl, Bc. Šrom zástupce ÚVT UK. 
Omluven: prof. Víšek. 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 16. 06. 2017 
3. Personální záležitosti – oborová rada  
4. Žádosti o změnu 
5. Vyhlášení 15. kola soutěže GA UK – pravidla, aplikace 
6. Příští termíny konání GR UK a OR GA UK 

 
1. Zahájení 
Prof. Volf přivítal nové členy Grantové rady a zahájil zasedání. 
 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 16. 06. 2017 
Str. 2, k bodu 3: Kandidátům na zpravodaje, kteří byli vybráni na minulém zasedání, byl zaslán 
jmenovací dopis s účinností k 1. 9. 2017.  
Str. 2, k bodu 5d): Byly vyplaceny odměny pro zpravodaje projektů GA UK.   
Str. 3, k bodu 7e): Po zveřejnění závěrečných zpráv bylo zasláno oznámení proděkanům fakult s 
informací o hodnocení závěrečných projektů, včetně informace o mimořádně dobrých a nesplněných 
projektech (formou odkazu na webové stránky GA UK s projekty příslušné fakulty). 
Str. 3, k bodu 8e): Řešitelé a vedoucí projektů s „HO“ obdrželi automatický e-mail, ve kterém byli 
informováni o odložení hodnocení projektu o jeden rok a byli vyzváni, aby do března příštího roku 
dodatečně doložili relevantní publikační výstupy. 
Str. 4, k bodu 9e): Analýza na počet vedoucích z AV ČR - 161 podaných projektů v roli vedoucích 
z toho 59 projektů přijatých k financování (úspěšnost 36 %), jednalo se celkem o 115 osob z AV ČR. 
Závěr GR UK: GR UK schválila zápis ze dne 16. 06. 2017 v předloženém znění. 
 
3. Personální záležitosti - oborová rada 
a) A-HN: VR PřF navrhuje dva kandidáty za končícího zpravodaje dr. Tomáše Hermanna: Mgr. Janu 

Švorcovou, Ph.D. a Mgr. Lucii Čermákovou, Ph.D. 
b) A-PP: VR PedF ze dne 15. 6. 2017 navrhuje čtyři kandidáty za končící zpravodajky doc. 

Hájkovou: doc. PhDr. Kateřinu Hádkovou, Ph.D.; za PhDr. Viktorovou: doc. PhDr. Jaroslava 
Vetešku, Ph.D.; za doc. Palkovskou: PhDr. Milenu Kmentovou, Ph.D. a Mgr. Magdalenu 
Novotnou, Ph.D.  

c) A-FGM: VR FSV zde dne 14. 6. 2017 navrhuje dva kandidáty za končícího zpravodaje PhDr. 
Šoltyse: PhDr. Terezu Klabíkovou Rábovou, Ph.D. a Mgr. Markétu Zezulkovou, MA., Ph.D., 
PGCE 

d) B-BIO: VR FaF ze dne 13. 6. 2017 navrhuje následující kandidáty za končící zpravodaje doc. 
Tůmovou: PharmDr. Evu Doležalovou, Ph.D. a doc. Ing. Lucii Cahlíkovou, Ph.D.; VR PřF 
navrhuje za končícího dr. Pavla Doležala: RNDr. Michala Hálu, Ph.D. 

e) B-FYZ: VR MFF ze dne 25. 4. 2017 navrhuje následující dva kandidáty za končícího zpravodaje 
prof. Malého a prof. Glosíka: doc. Mgr. Jakuba Čížka, Ph.D. a doc. RNDr. Radka Plašila, Ph.D. 

f) B-MAT: VR MFF ze dne 25. 4. 2017 navrhuje následující dva kandidáty za končícího zpravodaje 
prof. Antocha: doc. RNDr. Zdeňka Hlávku, Ph.D. a prof. RNDr. Jana Rataje, CSc. 

g) B-CH: VR FaF ze dne 13. 6. 2017 navrhuje následující kandidáty za končící zpravodaje prof. 
Doležala a prof. Hrabálka: doc. PharmDr. Petru Kovaříkovou, Ph.D., doc. PharmDr. Petra 
Zimčíka, Ph.D., doc. PharmDr. Miroslava Miletína, Ph.D. a PharmDr. Marcela Špuláka, Ph.D. 

h) C1 – CHIR: VR 1. LF ze dne 30. 5. 2017 navrhuje následující kandidáty za končící zpravodaje 
prof. Papežovou: doc. MUDr. Davida Netuku, Ph.D.; za končícího prof. Pokorného: doc. MUDr. 
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Petru Svozílkovou, Ph.D. Za prof. Mazánka navrhují fakulty tři kandidáty: 1. LF prof. MUDr. 
Zdeňka Broukala, CSc., LF PL doc. MUDr. Vlastu Merglovou, CSc. a z LF HK MUDr. Jakuba 
Suchánka, Ph.D. 

i) C1 – CHIR: 2. LF zaslala návrh na kandidáta za končícího zpravodaje prof. Amlera: doc. MUDr. 
Lýdii Vargovou, Ph.D. 

j) C2 – CIR:  2. LF zaslala návrh na kandidáta za končícího zpravodaje prof. Hergeta: MUDr. Marii 
Žaloudíkovou, Ph.D. 

k) C3 – BCH: VR 1. LF ze dne 30. 5. 2017 navrhuje následující kandidáty za končící zpravodaje 
prof. Vítka: MUDr. Petra Buška, Ph.D., RNDr. Hanu Hansíkovou, CSc. a Ing. Jana Krijta, Ph.D.; 
FaF ze dne 13. 6. 2017 navrhuje za končícího zpravodaje prof. Nachtigala: PharmDr. Martinu 
Čečkovou a doc. PharmDr. Miloslava Hronka, Ph.D. 

l) C4 – OII: VR LF HK navrhuje následující kandidáty za končícího prof. Rudolfa: RNDr. Věru 
Královou, Ph.D. a Mgr. Filipa Vrbackého, Ph.D.; VR LF PL navrhuje za končící prof. 
Králíčkovou: doc. MUDr. Václava Lišku a MUDr. Jana Mareše, Ph.D. 

Stanovisko GR UK: a) GR UK nevybrala žádného z kandidátů, skupinu A-HN není třeba 
doplnitnovým členem. GR UK schválila ke jmenování zpravodajem k 19. 10. 2017: b) doc. PhDr. 
Kateřinu Hádkovou, Ph.D., doc. PhDr. Jaroslava Vetešku, Ph.D. a PhDr. Milenu Kmentovou, 
Ph.D.; c) Mgr. Markétu Zezulkovou, MA., Ph.D., PGCE; d) PharmDr. Evu Doležalovou, Ph.D. a 
RNDr. Michala Hálu, Ph.D.; e) doc. Mgr. Jakuba Čížka, Ph.D.; f) doc. RNDr. Zdeňka Hlávku, 
Ph.D.; g) doc. PharmDr. Petra Zimčíka, Ph.D. a PharmDr. Marcela Špuláka, Ph.D.; h) doc. 
MUDr. Davida Netuku, Ph.D., doc. MUDr. Petru Svozílkovou, Ph.D. a MUDr. Jakuba 
Suchánka, Ph.D., který byl předvybrán a bude jmenován po schválení vědeckou radou fakulty; 
i) doc. MUDr. Lýdii Vargovou, Ph.D., která byla předvybrána a bude jmenována po schválení 
vědeckou radou fakulty; j) MUDr. Marii Žaloudíkovou, Ph.D., která byla předvybrána a bude 
jmenována po schválení vědeckou radou fakulty; k) MUDr. Petra Buška, Ph.D., Ing. Jana 
Krijta, Ph.D. a doc. PharmDr. Miloslava Hronka, Ph.D. l) RNDr. Věru Královou, Ph.D. a 
MUDr. Jana Mareše, Ph.D. 
 
4. Žádosti o změnu 
a) Projekt č. 796313, řeš. Mgr. Škultétyová, PřF UK, B-CH. Řešitelka zaslala dne 21. 9. 2017 e-

mail s informací o přijetí článku k publikaci. Projekt byl v aplikaci změněn na „splněno“ a 
řešitelka i vedoucí byli informováni. 

b) Projekt č. 1362913, řeš. Ferdové-Holajové, 3. LF UK, B-CH. Vedoucí projektu doc. Franěk 
zaslal dne 7. 9. 2017 e-mail s informací o přijetí článku k publikaci. Projekt byl v aplikaci změněn 
na „splněno“ a řešitelka i vedoucí byli informováni. 

c) Projekt č. 1462213, řeš. Miletín, 3. LF UK, C1-CHIR. Řešitel zaslal dne 10. 8. 2017 e-mail 
s informací o přijetí článku k publikaci. Projekt byl v aplikaci změněn na „splněno“ a řešitel i 
vedoucí byli informováni. 

d) Projekt č. 1342214, řeš. Mgr. Oberfalzerová, FSV UK, A-SP. Řešitelka zaslala dne 7. 9. 2017 
e-mail, že projekt, který byl hodnocen jako „HO“ má článek ve stavu „review and resubmit“. 
Žádost zaslána zpravodaji projektu. Pokud řešitelka dodá do konce roku výstup, je možné změnit 
hodnocení na splněný. 

e) Projekt č. 1314214, řeš. RNDr. Krbcová, PřF UK, B-GEO. Řešitelka zaslala dne 10. 7. 2017 
e-mail s informací o přijetí článku k publikaci. Řešitelka byla informována, že její žádost o změnu 
hodnocení bude předložena GR UK. 

f)     Projekt č. 460217, řeš. MUDr. Krůpa, LF HK UK, C1-CHIR. Na základě žádosti o přesun 
finančních prostředků byl schválen nákup notebooku ve výši 19 tis. Kč, který bude využit při 
vykonávání experimentu na pracovištích a na konferencích. 

g) Projekt č. 60715, řeš. MUDr. Koucký, 2. LF UK, C2-CIR, 3. rok řešení. Žádost o přesun 20 
tis. Kč původně určených na nákup laboratorního materiálu na nákup notebooku, který bude 
využit při zpracování dat od pacientů. 

h) Projekt č. 180716, řeš. dr. Lídl, ved. dr. Šír, FSV UK, A-SP. Žádost o prodloužení řešení 
projektu o další rok. Vzhledem k náročnosti projektu a osobním důvodům (narození syna) má 
obtíže vyčerpat v daném období neinvestiční náklady a cestovné.  
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Stanovisko GR UK: a-c) GR UK souhlasí se změnami hodnocení; d) změna hodnocení bude 
provedena po dodání výstupu; e) GR UK žádost schválila a hodnocení bude v aplikaci změněno 
na „splněno“; f) GR UK vzala informaci na vědomí; g) GR UK schválila žádost na nákup 
notebooku ve výši 20 tis. Kč, očekává zdůvodnění v rámci výroční zprávy za r. 2017; h) GR UK 
nesouhlasí s prodloužením projektu o další rok. Na základě dodatečného doplnění o zaslané 
stanovisko školitele, PDF publikace a dvou článků v recenzním řízení, GR UK povoluje přesun 
finančních prostředků ve výši 45 tis. Kč z položky „ostatní neinvestiční náklady“ do položky 
„stipendia“ do max. povolené výše 80 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny 
zpět na GA UK a změna bude uvedena v komentáři výroční zprávy při zpracování tohoto 
projektu za r. 2017. 
 
5. Vyhlášení 15. kola soutěže GA UK – aplikace, návrhy úprav 

a)   Formou Opatření rektora č. 42/2017 bylo s účinností k 1. říjnu 2017 zveřejněno Vyhlášení 
15. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (2018). 
Termínový kalendář soutěže GA UK: 
Přihlášky nových projektů na rektorát: od 9. října 2017 do 23. listopadu 2017. 
Žádosti o pokračování na rektorát: od 9. října do 25. ledna 2018. 
Závěrečné zprávy a „hodnocení odloženo“ na rektorát: od 9. října do 12. dubna 2018.  

b)   Změna Zásad činnosti GA UK vyšla Opatřením rektora č. 41/2017: Upraveny odkazy na 
Grantový řád, který se měnil k 14. 12. 2016 a doplněna věta do čl. 4 odst. 5: Student může v 
pozici hlavního řešitele souběžně řešit nejvýše jeden projekt.  

       Aplikace: 
c)   Text čestného prohlášení: „Prohlašuji, že jsem tuto přihlášku zpracoval/a samostatně a že cíle 

tohoto projektu nejsou shodné s jiným projektem financovaným nebo navrhovaným GA UK 

nebo jinou grantovou agenturou. Beru na vědomí, že pokud dochází k tematické podobnosti či 

návaznosti na končící, probíhající či jiný navrhovaný projekt, je třeba tuto skutečnost uvést v 

Anotaci projektu a vysvětlit na závěr kapitoly Současný stav poznání. Jsem si vědom/a, že bez 

svolení vedoucího projektu nesmí být text projektu poskytnut osobě mimo řešitelský kolektiv.” 
Čestné prohlášení je umístěno u navrhovatele na začátku aplikace po volbě jazyka přihlášky + 
vedoucí bere na vědomí text čestného prohlášení. 

d)   Termín pro nahlášení výše doplňkových nákladů pro fakulty byl do konce září 2017. Všechny 
fakulty kromě KTF (13 %) si stanovily maximální možnou výši 15 %. Nastaveno v aplikaci. 

e)   V aplikaci provedena úprava na zobrazení katedry navrhovatele/řešitele, pokud ji má. 
f) Interdisciplinární projekty: Doplnění aplikace o dotaz na interdisciplinaritu projektu. Projekty 

označené jako interdisciplinární zašle zpravodaj k posouzení odborníkům různých specializací 
a získá jeden oponentský posudek z oblasti spadající do vedlejší sekce. 

g)   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 – dva potenciální 
zpravodajové k jednomu projektu.  

h)   V aplikaci je nyní umožněno zpravodajům filtrovat projekty podle vedoucího. 
i)    Na webové stránky bylo přidáno, že součástí životopisu vedoucího projektu pro lékařské a 

přírodovědné  obory je celkový počet citací a h-index podle WoS. V humanitních a sociálních 
vědách lze uvést počty citací zjištěných u jiných databází, např. SCOPUS nebo ERIH. 

j) Oponentský formulář viz příloha. 
k) Vykazování oponentů do REDOP za GA UK – týká se mimouniverzitních oponentů s tituly 

doc., prof. a tituly za jménem. Informace podal p. Bc. Šrom. 
l) Cestovné (stravné a diety) – návrh ekonomického oddělení pro změnu. V rámci GA UKu 

zůstávají beze změn pro toto kolo soutěže, nejprve by bylo nutné změnit Zásady GA UK. 
Stanovisko GR UK: a-e) GR UK vzala informaci na vědomí; f) Navrhovatelům těchto projektů 
bude odeslán e-mail s dotazem, aby uvedli, do jaké vedlejší sekce a skupiny projekt spadá a 
zdůvodnili interdisciplinaritu; g-i) GR UK vzala informaci na vědomí; j) GR UK navrhla změnu 
oponentského formuláře; k) GR UK považuje vykazování oponentů do REDOP za nevhodné, 
nepotřebné a zatěžující. Žádá, aby GA UKu byla udělena výjimka z povinnosti vykazovat 



 4 

mimouniverzitní oponenty v REDOPu. Mělo by být projednáno na KR UK; l) GR UK vzala 
informaci na vědomí. 

 
 

6. Příští termíny konání GR UK a OR GA UK: 
GR UK v 15. kole před OR GA UK: dne 7. 12. (Čt) 2017 od 10 hod. 
Termíny zasedání 1. oborových rad GA UK v 15. kole v Zelené posluchárně:  
13. 12. (St) 2017 – zasedání OR C od 10:00 hod. - mezi zasedáním OR C a OR A proběhne školení 
pro nové zpravodaje. 
13. 12. (St) 2017 – zasedání OR A od 14:00 hod.  
15. 12. (Pá) 2017 – zasedání OR B od 10:00 hod. – po zasedání proběhne školení pro nové zpravodaje. 
Termíny zasedání 2. oborových rad GA UK v Zel. posluchárně: 21. – 23. 2. (St-Pá) 2018 od 10 hod.  
Termín GR UK před 2. OR GA UK: 15. 2. (Čt) 2018 od 10 hod., termín GR UK pro projednání SVV 
bude upřesněn na prosincovém zasedání. 
Termín schůzky GR UK s vedoucími skupin: 27. 2. (Út) nebo 1.3. (Čt) 2018 od 10 hod., den bude 
upřesněn co nejdříve e-mailem. 
Termín GR UK po 2. OR GA UK: 5. 3. (Po) 2018 od 10 hod. 
Stanovisko GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí. 
 
 
 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 
Zapsala: Mgr. Alena Tůmová, 8. 11. 2017 
Schválil: prof. Petr Volf, 13. 11. 2017 
 


