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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK dne 4. 10. 2018, 10 hod. 
 
Přítomni:  
prof. Volf, prof. Víšek, doc. Ebelová, doc. Bosáková, doc. Půta, prof. Pudil,  
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, Mgr. Michlová, pí. Mrkvičková, dr. Tůmová. 
Jako hosté: prof. Höschl předseda Dozorčí rady a Bc. Šrom zástupce ÚVT UK 
Omluveni: doc. Kraml. 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 28. 06. 2018 
3. Žádost o přesun financí mezi jednotlivými položkami v rámci SVV 
4. Personální záležitosti – oborová rada  
5. Žádosti o změnu 
6. Vyhlášení 16. kola soutěže GA UK – pravidla, aplikace 
7. Příští termíny konání GR UK a OR GA UK 

 
1. Zahájení 
Prof. Volf přivítal přítomné a zahájil zasedání. 
 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 28. 06. 2018 
Str. 2, k bodu 5a): Skupina biologie se rozdělí na 3 panely (BIO 1, BIO 2 a BIO 3). Členové skupiny 
byli obesláni a výsledek je v přiložené tabulce, viz příloha materiálu. 
Str. 3, k bodu 7: Kandidátům na zpravodaje, kteří byli vybráni na minulém zasedání, byl zaslán 
jmenovací dopis s účinností od 3. 9. 2018. Končící zpravodajové obdrželi děkovný dopis.  
Str. 4, k bodu 8b): 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. Řešitelům nesplněných projektů byl zaslán e-mail s 
informací o možnosti zaslání vyšlé publikace do konce roku 2018, aby hodnocení projektu mohlo být 
po projednání na Grantové radě UK změněno na „splněno“. Byla provedena analýza „nesplněných“ 
projektů dle oboru, délky řešení projektu a vedoucího, viz příloha materiálu. Nejvíce nesplněných 
projektů v letech 2015-2018 má dr. Kozmík. Zvážit informování děkana PřF UK. 
Str. 4, k bodu 8c): 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. 4, k bodu 9c): Byly vyplaceny odměny pro zpravodaje projektů GA UK a zpravodajové byli o 
vyplacení informováni e-mailem. 
Str. 5, k bodu 9e): Akronym GA UK je vhodný i pro anglické texty na webových stánkách 
https://www.cuni.cz/UKEN-753.html. 
Str. 5, k bodu 9f): JM p. rektor navrhl uzavřít pouze jednu smlouvu mezi univerzitou a fakultou. 
Smlouvy s řešiteli by si pak řešila každá fakulta sama. GR UK navrhla vyžádat si stanovisko právního 
odboru. Dr. Wagner se vyjádřil: „Smlouva stanoví povinnosti všech zúčastněných subjektů – 
univerzity, fakulty, vedoucího i hlavního řešitele. Tento mechanizmus analogicky funguje i v ostatních 
dotačních titulech na univerzitě. Rozdělení do dvou smluvních dokumentů by přineslo spíše 
komplikace než výhodu. Poskytovateli grantu musí být zajištěna kontrola nakládání s finančními 
prostředky v souladu s ust. čl. 7 odst. 8 Grantového řádu.“ 
Závěr GR UK: Na oborových radách B a C upozornit zpravodaje, že jednoleté projekty v těchto 
sekcích končí v 33 % jako nesplněné. Děkan PřF bude informován dopisem o opakovaném 
nesplnění projektů s dr. Kozmíkem v roli vedoucího. GR UK považuje za nevhodné, aby dr. 
Kozmík byl v následujících 3 letech vedoucím projektů GA UK; vedoucí se dvěma nebo třemi 
nesplněnými projekty budou informováni e-maily. V případě smluv s řešiteli GR UK respektuje 
doporučení právního odboru. GR UK schválila zápis ze dne 28. 06. 2018 v předloženém znění.  
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3. Žádost o přesun financí mezi jednotlivými položkami v rámci SVV „Místa střetávání: 
Strategické regiony mezi Evropou, Severní Afrikou a Asií“ (260 484). 
Po opakované telefonické a emailové komunikaci FF poskytla srozumitelnější zdůvodnění 
přesunu veškerých osobních nákladů na stipendia studentů. 

Stanovisko GR UK: GR UK souhlasí s přesunem finančních prostředků.  
 
4. Personální záležitosti - oborová rada 
Obměna oborových rad GA UK:   
a) A-PP: Obdržena rezignace od vedoucí skupiny dr. Uhl Skřivanové z důvodu těhotenství, zůstane 

v roli zpravodajky. Členové skupiny se domluví na novém vedoucím skupiny. 
b) B-MAT: Obdržena rezignace od doc. Šíra z důvodu pracovního vytížení. Vedoucí skupiny prof. 

Dolejší byl informován, obrátil se na příslušnou katedru s žádostí o návrh vhodného kandidáta. 
Doc. Šírovi byl zaslán děkovný dopis. 

c) A-HN: VR FF ze dne 20. 9. 2018 navrhuje dva kandidáty za končícího zpravodaje doc. Ondráše: 
PhDr. Petra Janečka, Ph.D. a doc. Mgr. et Mgr. Matěje Spurného, Ph.D. 

d) A-HN: VR KTF navrhuje na jednoho kandidáta: doc. PhDr. Marka Šmída, Ph.D. 
e) A-PP: VR FF ze dne 20. 9. 2018 navrhuje dva kandidáty za končícího zpravodaje prof. Blatného: 

doc. PhDr. Hanu Kasíkovou, CSc. a doc. PhDr. Lenku Krámskou, Ph.D.  
f) A-TFP: VR FF ze dne 20. 9. 2018 navrhuje dva kandidáty za končícího zpravodaje za Mgr. 

Hvoreckého: PhDr. Milana Lyčku, Ph.D. a Mgr. Jana Palkosku, Ph.D. 
g) A-TFP: VR KTF navrhuje jednoho kandidáta: doc. RNDr. ThLic. Karla Sládka, Ph.D. 
h) A-FGM: VR FF ze dne 20. 9. 2018 navrhuje dva kandidáty za končícího zpravodaje za prof. 

Lomovou: doc. PhDr. Marii Vachkovou, Ph.D. a doc. dr. Petra Voita, CSc.  
i) C1 – CHIR: VR 1. LF navrhuje následující kandidáty: doc. MUDr. Jana Boučka, Ph.D., prof. 

MUDr. Jiřího Chromiaka, CSc., prof. MUDr. Roberta Jecha, Ph.D., doc. MUDr. Ing. Lukáše 
Lamberta, Ph.D., MUDr. Miroslava Levého, prof. MUDr. Jiřího Slámu, Ph.D., prof. MUDr. 
Manuelu Vaněčkovou, Ph.D., MUDr. Josefa Včeláka. 12 zpravodajů ve skupině. 

j) C2 – CIR:  VR 1. LF zaslala návrh na kandidáta za končícího zpravodaje prof. Tesaře: doc. 
MUDr. Romana Zachovala, Ph.D. a prof. MUDr. Renatu Cífkovou, CSc. 

k) C3 – BCH: VR 1. LF navrhuje následující kandidáty: MUDr. Jakuba Sikoru, Ph.D. (zároveň do 
C4-OII), doc. MUDr. Jiřího Vachtenheima, CSc., doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D. (zároveň 
do C4-OII). 

l) C4 – OII: VR 1. LF navrhuje následující kandidáty: RNDr. Jiřího Hrdého, Ph.D., RNDr. Pavola 
Szaba, Ph.D., RNDr. Pavlu Tůmovou, Ph.D. 

Stanovisko GR UK: a) Oslovit všechny zpravodaje skupiny PP, aby se domluvili na novém 
vedoucím skupiny; b) GR UK očekává vyjádření MFF UK; c) GR UK jmenuje doc. Mgr. et 
Mgr. Matěje Spurného, Ph.D.; d) Počet zpravodajů a zastoupení KTF ve skupině HN považuje 
GR UK za přiměřené; e) GR UK jmenuje doc. PhDr. Lenku Krámskou, Ph.D.; f) GR UK 
jmenuje PhDr. Milana Lyčku, Ph.D.; g) Počet zpravodajů a zastoupení KTF ve skupině TFP  
považuje GR UK za přiměřené; h) GR UK jmenuje doc. PhDr. Marii Vachkovou, Ph.D.; i) GR 
UK jmenuje prof. MUDr. Jiřího Slámu, Ph.D.; j) GR UK jmenuje doc. MUDr. Romana 
Zachovala, Ph.D.; k) GR UK jmenuje doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D.; l) GR UK jmenuje 
RNDr. Pavlu Tůmovou, Ph.D. Noví zpravodajové jsou jmenováni k 4. 10. 2018. 
 
5. Žádosti o změnu 
a) Projekt č. 1012218, řeš. Oravcová, PřF, B-BIO. Řešitelka zaslala žádost o písemný souhlas 

s upřesněným zněním plánovaných nákupů/plateb v projektu. Zpravodaj projektu se vyjádřil, že 
projekt byl hodnocen jako originální a nadstandartní a žádané finanční prostředky jsou spíše 
poddimenzované. Ověřil z dostupných zdrojů ceny počítačů i vyšetření a doporučuje vyhovět 
žádosti Mgr. Ivany Oravcové v plném rozsahu.    

b) Projekt č. 948218, řeš. Mgr. Kraus, PřF, B-CH. Dne 6. 6. 2018 byla zamítnuta žádost o změnu 
hl. řešitele (spoluřešitel nebyl ani součástí přihlášky, projekt byl zrušen. GR UK zaslala dotaz, za 
co bylo vyplaceno stipendium ve výši 50 tis. Kč, když projekt byl řešen 2 měsíce. Dne 3. 7. 2018 
zaslala vedoucí projektu doc. Martínková vyjádření ohledně důležitých výsledků a kvality 
získaných dat. 
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c) Projekt č. 124517, řeš. Tauš, PřF, B-BIO. Dne 24. 9. 2018 obdržen dopis od vedoucího 
projektu dr. Drbala ohledně zamítnutí žádosti o změnu hl. řešitele a zrušení projektu. Dopis byl 
zaslán zpravodaji, bývalému předsedovi, předsedkyni a místopředsedovi sekce B k vyjádření. 
Grantová agentura zajistila informace pro zodpovězení dotazu na počet zamítnutí změn hlavního 
řešitele v r. 2018. 

d) Projekt č. 1206517, řeš. Azar, FaF, B-MAT. Řešitel zaslal dne 10. 9. 2018 žádost o změnu 
hlavního řešitele z důvodu ukončení doktorského studia z osobních důvodů. Novým hlavním 
řešitelem 3letého projektu by se měl stát spoluřešitel Mgr. Škoda, který je v projektu od 11/2017. 
 
Žádosti o změnu hodnocení z „NS“ na „SP“ 

e) Projekt č. 540214, řeš. Mgr. Velová, ved. dr. Vinkler, PřF, B-BIO. Řešitelka zaslala dne 9. 7. 
2018  e-mail s informací o přijetí článků k publikaci. Žádá o změnu hodnocení na „SP“.  

f) Projekt č. 327515, řeš. Mgr. Paúrová, ved. doc. Kotek, PřF, B-CH. Řešitelka zaslala dne 3. 7. 
2018  e-mail s informací o přijetí článku k publikaci. Žádá o změnu hodnocení na „SP“. 

g) Projekt č. 189215, řeš. MUDr. Elišák, ved. prof. Marusič, 2. LF, C1- CHIR. Řešitel zaslal dne 
19. 7. 2018  e-mail s informací o přijetí článku k publikaci. Žádá o změnu hodnocení na „SP“.  

h) Projekt č. 178215, řeš. Mgr. Šrůtová, ved. dr. Machová Poláková, 1. LF, C4-OII. Řešitelka 
zaslala dne 27. 7. 2018  e-mail s informací o přijetí práce k publikaci. Žádá o změnu hodnocení na 
„SP“. 

i) Projekt č. 1522214, řeš. Bc. Tichá, ved. doc. Münzbergová, PřF, B-BIO. Vedoucí projektu 
zaslala dne 3. 7. 2018 e-mail s následující informací. Hlavní navrhovatelka přestala komunikovat 
na počátku posledního roku projektu a s ní bohužel zmizela i velká část dat projektu. Stipendium 
Bc. Tiché bylo celé vráceno a první část projektu dokončena a publikována doktorandkou M. 
Šurinovou (E. Tichá není spoluautorkou). Projekt byl zpravodajem hodnocen jako „NS“ se 
zdůvodněním, že impaktovaná publikace souvisí s původním návrhem jen okrajově. Vedoucí 
namítá, že z projektu vznikla publikace, která je výsledkem přímo a pouze tohoto projektu a že 
tato informace je napsaná i ve zprávě podané v roce 2017.  

Stanovisko GR UK: a) GR UK žádost schvaluje; b) GR UK bere vysvětlení doc. Martínkové na 
vědomí; c) GR UK upozorňuje, že odvolání vedoucího je procesně nesprávné, ale přesto se 
žádostí dr. Drbala zabývala. Po diskuzi GR UK neshledala dostatečné důvody ke změně 
původního zamítavého stanoviska; d) GR UK souhlasí se změnou hlavního řešitele; e-i) GR UK 
mění hodnocení všech pěti projektů na „splněno“. 
 
6. Vyhlášení 16. kola soutěže GA UK – aplikace, návrhy úprav 
Formou Opatření rektora č. 26/2018 bylo s účinností k 1. říjnu 2018 zveřejněno Vyhlášení 16. kola 
Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (2019). 

Termínový kalendář soutěže GA UK: 
Přihlášky nových projektů na rektorát: od 9. října 2018 do 20. listopadu 2018. 
Žádosti o pokračování na rektorát: od 9. října do 24. ledna 2019. 
Závěrečné zprávy a „hodnocení odloženo“ na rektorát: od 9. října do 11. dubna 2019.  
• Změna Zásad činnosti GA UK vyšla Opatřením rektora č. 25/2018: Nejvýraznější změna 

reaguje na skutečnost, že podle vyjádření Ekonomického odboru RUK nelze při cestách hradit 
diety studentům, kteří nejsou zaměstnanci fakult. U studentů, kteří mají na fakultě úvazek nebo 
pracovně-právní vztah, není třeba měnit pravidla. Pro studenty, kteří tento vztah nemají, je možné 
vyplácet pobytové náklady (ubytování a jízdenky) a navýšit stipendium. Tato úprava si vyžádá 
změnu čl. 5 odst. 2. Ostatní změny zohledňují současný způsob hodnocení projektů a recentní 
úpravy v přihláškách nových projektů. 

Aplikace:  
a)   V aplikaci byly provedeny úpravy dle požadavků GR a OR v rámci letního balíčku/2018. 
b)   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 a 

vysvětlit v části „Vysvětlení návaznosti na jiné projekty řešené vedoucím a navrhovatelem". Jsem 

si vědom/a, že bez svolení vedoucího projektu nesmí být text projektu poskytnut osobě mimo 
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řešitelský kolektiv.“ Návrh prof. Víška: „Prohlašuji, že jsem tuto přihlášku zpracoval/a 

samostatně a že mi není známo, že by cíle tohoto projektu byly shodné s jiným projektem 

financovaným nebo navrhovaným GA UK nebo jinou grantovou agenturou. 

Čestné prohlášení je umístěno u navrhovatele na začátku aplikace po volbě jazyka přihlášky + 
vedoucí bere na vědomí text tohoto čestného prohlášení. 

c)    Předrezervace: sekce A - k jednomu projektu se mohou zaevidovat jako potenciální 
zpravodajové 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 – alespoň 2 a max. 3 
potenciální zpravodajové k jednomu projektu (původně byli 2 potenciální zpravodajové). 
Lékařské vědy byly vybrány jako pilotní projekt, kde bude hlavní a vedlejší zpravodaj. Hlavní 
zpravodaj bude hodnotit jako doposud. Vedlejší zpravodajové budou k projektům přiděleni cca 7 
dní před konáním OR a vypracují vyjádření k projektu.  

d)    Rozdělení v sekci C na 4 – 5 skupin.  
e)    Oponentský formulář byl během letních prázdnin upraven. Otázka na srovnání s ostatními 

projekty byla zrušena a otázka na souhrnné hodnocení projektu byla přepracována. Byly upraveny 
následující úrovně souhrnného hodnocení oponenta: Vynikající – financovat; velmi kvalitní 
projekt – doporučeno k financování dle rozhodnutí OR; průměrný – zvážit financování, pokud 
bude dostatek finančních prostředků; podprůměrný – nefinancovat; projekt nerealistický, 
nedostatečně zdůvodněný nebo není v souladu s pravidly GA UK - nefinancovat. Byly 
přepracovány odpovědi na přiměřenost finančních požadavků. Za každou otázkou bude 
následovat textové pole, kde se oponent vyjádří s min. počtem 50 znaků, viz příloha materiálu. 

f)     Kapitoly v přihlášce projektu byly doplněny vysvětlením. Jedna z kapitol, "Přínos k rozvoji 
fakulty/VŠ", byla změněna na "Vysvětlení návaznosti na jiné projekty řešené vedoucím a 
navrhovatelem", kde budou zmíněny ostatní projekty, které řeší řešitel a jeho vedoucí projektu  
(č. projektu, název a jméno hlavního řešitele) a zda tyto projekty řeší podobnou problematiku. 
V případě že ano, vysvětlí návaznost či příbuznost. Toto vysvětlení je vhodné i tehdy, pokud 
návrh projektu spadá do širší problematiky řešené na pracovišti vedoucího či některého ze 
spoluřešitelů. Obdobně je vhodné zmínit a zdůvodnit případné použití stejné metodiky u různých 
vzorků/materiálů studovaných v rámci různých projektů GAUK, viz přiložený materiál. 

Stanovisko GR UK: a) GR UK bere informaci na vědomí; b) GR UK souhlasí s novou formulací 
čestného prohlášení; c) GR UK bere informaci na vědomí. Vedlejší zpravodaj se seznámí 
s projektem a posudky oponentů a vypracuje své shrnutí zpravodaje; d) V sekci C jsou čtyři 
panely považovány za dostatečný počet, rozdělení podle oborů je lepší než na projekty klinické a 
preklinické. GR UK doporučuje projednat na oborové radě sekce C; e) GR UK upravila otázky 
týkající se finančních požadavků; f) GR UK schválila změny odpovědí a popis v kapitolách 
přihlášky projektu v předloženém znění. Do kapitoly „Způsob řešení“ byl doplněn explicitní 
požadavek uvést časový harmonogram řešení.  
GR UK upozorňuje na možné negativní dopady nového systému s kolonkou „pobytové náklady“ 
a „stipendia“ a žádá předsedu GR UK prof. Volfa o dotaz na ekonomické oddělení, s jakými 
konkrétními předpisy kolidovala dosavadní pravidla GA UK. GR UK upozorňuje na problémy 
s aplikací metodického pokynu RUK, navrhovaný systém je komplikovaný a hrozí, že bude 
diskriminovat studenty, kteří nejsou zaměstnaní fakultou. GR UK doporučuje řešit 
problematiku dohodami. Dále GR UK upozorňuje na problémy při pojišťování studentů 
vyslaných na zahraniční cestu. 

 
7. Příští termíny konání GR UK a OR GA UK: 
GR UK v 16. kole před OR GA UK: 30. 11. 2018 (Pá) od 10 hod.  

 
Zasedání 1. oborových rad GA UK v 16. kole v Zelené posluchárně:  
3. 12. (Po) 2018 – zasedání OR B od 10 hod. (po zasedání bude probíhat školení zpravodajů) 
3. 12. (Po) 2018 – zasedání OR A cca od 14 hod. (před zasedáním bude probíhat školení) 
5. 12. (St) 2018 – zasedání OR C od 10 hod. (po zasedání bude probíhat školení) 
Stanovení termínu zasedání 2. oborových rad GA UK v Zel. posluchárně (20. 2. OR A, 21. 2. OR 
C (10-13 hod.), 22. 2. OR B.; 20. 2. a 22. 2. zarezervovaná navíc Modrá posluchárna od 11-14 
hod. pro diskuze zpravodajů ve skupinách. 
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Stanovení termínu schůzky GR UK s vedoucími skupin 27. 2. 2019 (St) od 10 hod. v Zel. 
posluchárně. 
Stanovisko GR UK: GR UK souhlasí s navrženými termíny. 
 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 
Zapsala: Alena Tůmová, 15. 10. 2018 
Schválil: Petr Volf, 15. 10. 2018 
 


