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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK dne 30. 11. 2018 
 
 
Přítomni:  
prof. Volf, prof. Víšek, doc. Ebelová, doc. Bosáková, doc. Půta, doc. Kraml. 
Za odbor pro vědu a výzkum: Mgr. Michlová, pí. Mrkvičková, dr. Tůmová. 
Jako host: Bc. Šrom zástupce ÚVT UK. 
Omluven: prof. Höschl, prof. Pudil. 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 04. 10. 2018 
3. Žádosti a informace o změně v rámci projektů SVV 
4. Personální záležitosti – oborová rada  
5. Žádosti o změnu 
6. Nové projekty soutěže GA UK pro rok 2019 
7. Různé 
8. Příští termíny konání GR UK a OR GA UK 

 
1. Zahájení 
Prof. Volf přivítal členy Grantové rady a zahájil zasedání. 
 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 04. 10. 2018 
Str. 1, k bodu 2: Vedoucí se dvěma nebo třemi nesplněnými projekty byli informováni e-mailem. 
V případě doc. Kozmíka byl též informován děkan PřF. Někteří vedoucí zaslali svá vyjádření. 
Str. 2, k bodu 4: Kandidátům na zpravodaje, kteří byli vybráni na minulém zasedání, byl zaslán 
jmenovací dopis s účinností od 4. 10. 2018.  
Str. 3, k bodu 5: Řešitelům a vedoucím projektů byl zaslán e-mail s informací o změně hodnocení 
projektu z nesplněného na splněný. Zároveň byla provedena změna hodnocení v aplikaci. 
Str. 4, k bodu 6e): V oponentském formuláři byla provedena úprava otázky týkající se finančních 
požadavků. 
Závěr GR UK: GR UK schválila zápis ze dne 04. 10. 2018 v předloženém znění. 
 
3. Žádosti a informace o změně v rámci projektů SVV 
a) Informace o změně rozpočtů projektů SVV na MFF. 
b) Žádost o změnu hlavního řešitele projektu SVV č. 260 438 „Fyzickogeografické procesy 

ovlivněné změnou klimatu“ (PřF). 
c) Žádost o změnu hlavního řešitele projektu SVV č. 260 469 „Adaptivní mechanismy v lidské 

psychice“ (FHS) a SVV č. 260 471 „Výzkum sociálních a environmentálních inovací“. 
Stanovisko GR UK: a-c) GR UK schválila žádosti o změnu. 
 
4. Personální záležitosti - oborová rada 
Obměna oborových rad GA UK:   
a) A-PP: Členové skupiny se domluvili na nové vedoucí skupiny, kterou se stane Mgr. Milena 

Kmentová, Ph.D. 
b) Koncem října dorazily další návrhy, které můžeme využít při další obměně v příštím roce. Jedná 

se o následující kandidáty: VR FTVS zaslala kandidáta do A-PP: PhDr. Martina Musálka, Ph.D.; 
VR PF do A-TFP: doc. JUDr. Mgr. Magdalenu Pfeiffer, Ph.D. a JUDr. Janu Ondřejkovou, Ph.D.; 
VR  3. LF do B-CH: doc. MUDr. Jana Poláka, Ph.D., MBA a doc. MUDr. Jana Trnku, Ph.D., 
M.Phil., M.Sc.; VR 2. LF do C3-BCH: doc. MUDr. Alici Skoumalovou, Ph.D. a C4-OII: Mgr. 
Karla Fišera, Ph.D. 

c) B-BIO: doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D. – omluven kvůli zdravotním důvodům pro letošní kolo. 
d) B-MAT: VR MFF ze dne 7. 11. 2018 zaslala kandidáta na zpravodaje za rezignujícího doc. Šíra: 

doc. Mgr. Štěpána Holuba, Ph.D.  
e) A-EK: FSV - Návrh prof. Víška na rozšíření skupiny o Zuzanu Havránkovou. 
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Stanovisko GR UK: a) GR UK informaci vzala na vědomí; b) Počet zpravodajů a zastoupení 
v uvedených skupinách považuje GR UK za přiměřené. Návrhy na kandidáty budou použity 
v budoucnu; c) Letos je v biologii méně projektů, není potřeba nahrazovat doc. Peštu novým 
zpravodajem; d) GR UK schválila doc. Holuba zpravodajem k 30. 11. 2018; e) Počet zpravodajů 
ve skupině EK považuje GR UK za přiměřené. Návrh na kandidáta bude použit v budoucnu. 
 
5. Žádosti o změnu 
a) Projekt č. 1552218, řeš. Magalhães Novais, PřF, B-BIO. Řešitelka zaslala žádost o pro převod 

finančních prostředků ve výši 20 380,86,- Kč z položky „Ostatní neinvestiční náklady“ do 
položky „Cestovné“. Žádost byla předložena předsednictvu sekce B, které s žádostí nesouhlasí. 
Hlavním důvodem je to, že řešitelka nerespektovala využití finančních prostředků doporučené 
zpravodajem a dále, že z prostředků GA UK financovala jinou konferenci, než uvedla v návrhu.  

b) Projekt č. 1096216, řeš. Fárková, ved. dr. Kopřivová, 3. LF, C2-CIR. Řešitelka žádá o převod 
finanční prostředků ve výši 34 000,- z ostatních neinvestičních nákladů do stipendií. Jedná se o 
část původně plánovaných prostředků (62.000,- Kč) na publikační poplatek v časopise s IF. 
Projekt končí a řešitelka tvrdí, že by prostředky použila na zmíněný poplatek v příštím roce. 
Řešitelka žádá o sníženou částku 34 000,- Kč, neboť jinak by překročila povolený limit stipendií 
100 000 Kč.  

c) Projekt č. 78418, řeš. Mgr. Kunzmann, ved. dr. Malý, FTVS, A-PP. Řešitel zaslal žádost o 
prodloužení financování projektu z jednoho na tři roky. V metodice a cílech jsou tři roky 
zmíněny, bohužel nedopatřením byla přihláška podána pouze na akademický rok 2017/2018. 
Řešitel se zmiňuje o dvou článcích, které má připraveny, GA UK si vyžádala tyto dva články. 

d) Projekt č. 1294317, řeš. Mgr. Sivá, ved. dr. Šašková, 1. LF, C3-BCH. Řešitelka zaslala žádost 
o změnu hlavního řešitele na spoluřešitelku Mgr. Fassmannovou. Mgr. Sivá by zůstala součástí 
řeš. kolektivu místo spoluřešitele Bc. Kurfürsta. Další spoluřešitel dr. Sedlák by byl nahrazen 
z důvodu ukončení studia Mgr. Sedláčkem.  
 
Žádosti o změnu hodnocení z „nesplněno“ na „splněno“ 

e) Projekt č. 362015, řeš. Mgr. Bajzíková, ved. prof. Neužil, PřF, B-BIO. Řešitelka zaslala dne 
16. 11. 2018  e-mail s informací o přijetí publikace do tisku v časopisu Cell Metabolism.  

f) Projekt č. 1584314, řeš. Mgr. Vacek, ved. doc. Hampl, PřF, B-BIO. Řešitel zaslal dne 21. 11. 
2018 e-mail s informací o publikování výsledků projektu v časopise Molecular Biology and 
Evolution.  

g) Projekt č. 504214, řeš. Mgr. Buchtová, ved. dr. Vinkler, PřF, B-BIO.  Řešitelka zaslala dne 
26. 11. 2018 e-mail s informací o publikování výsledků projektu v časopisu Scientific reports. 

h) Projekt č. 1556214, řeš. Mgr. Hanušová, ved.dr. Urfus, PřF, B-BIO. Řešitelka zaslala dne 14. 
11. 2018  e-mail s informací o přijetí publikace do tisku v časopisu Journal of Plant Nutrition and 
Soil Science. 

i) Projekt č. 338815, řeš. Mgr. Macháčková, dr. Straka, PřF, B-BIO. Řešitelka zaslala dne 26. 
11. 2018  e-mail s informací o přijetí publikace do tisku v časopisu Insectes Sociaux. 

j) Projekt č. 336815, řeš. RNDr. Vindušková, ved. prof. Frouz, PřF, B-GEO. Řešitelka zaslala 
dne 14. 11. 2018  e-mail s informací o přijetí publikace do tisku v časopisu Journal of Plant 
Nutrition and Soil Science. 

k) Projekt č. 800216, řeš. Mgr. Vodenková, ved. dr. Vodička, 3. LF, C-OII. Řešitelka zaslala dne 
9. 10. 2018  e-mail s informací o přijetí článků do tisku v časopisu DNA Repair.  

l) Projekt č. 160315, řeš. MUDr. Štichhauer, ved. doc. Kaška, LF HK, C-OII. Řešitel zaslal dne 
27. 10. 2018  e-mail s informací o přijetí publikace do časopisu Biomedical Papers. 

m) Projekt č. 190315, řeš. dr. Cipro, ved. prof. Zámečník, 2. LF UK, C-OII. Řešitel zaslal dne 
27. 11. 2018  e-mail s informací o přijetí publikace do časopisu Oncology Letters. 

Stanovisko GR UK: a) GR UK žádost zamítla, neboť řešitelka nerespektovala využití fin. 
prostředků doporučené zpravodajem; b) GR UK převod financí zamítla; c) GR UK prodloužení 
neschválila a považuje za správné, že řešitel podal novou přihlášku projektu; d) GR UK žádost 
schválila, neboť nová hlavní řešitelka je již delší dobu platným členem týmu;  e-m) GR UK 
schvaluje změnu hodnocení na „splněno“. Změna bude provedena v aplikaci a řešitelé 
s vedoucími budou informováni. 
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6. Nové projekty soutěže GA UK pro rok 2019 
a) Podáno 888 projektů, které splňují pravidla GAUK a mohou být zařazeny do grantové soutěže. 

28 projektů je označeno jako „interdisciplinární“. Podány informace o počtu v jednotlivých 
sekcích/skupinách, finančních požadavcích a rozdělení podle fakult.  

b) Výsledek kontroly na potenciální duplicity. 
Stanovisko GR UK: a) GR UK vzala informaci o počtu přihlášek na vědomí; b) Členové GR UK 
zkontrolují potenciálně duplicitní projekty do zasedání oborových rad. 

 
7. Různé  
a)    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 
předsedou nebo místopředsedou 10 dní před konáním OR (z potenciálních zpravodajů) a 
vypracují vyjádření k projektu nezávisle na hlavním zpravodaji. Z aplikace bude chodit 
zpravodajům upozornění v případě, že nebudou mít vypracované hodnocení projektu do zasedání 
OR. Třeba dořešit vyjádření vedlejšího zpravodaje. 

b) Včasná kontrola projektů dle zařazení do oborů. Projekty musí být přesunuty do správné 
sekce/skupiny včas, nejpozději do zasedání oborové rady 3. 12. 2018.  

c)    Vykazování tzv. „cestovného“ lze řešit dalšími možnými způsoby (3 varianty). Každá fakulta si 
zvolí, jakou variantu bude používat (nepojmenovaná dohoda, DPP, navýšení rozpočtu stipendií – 
tzv. „pobytové výdaje“). 

d) Pojišťování studentů – dr. Wagner z právního oddělení se vyjádřil, že pokud by GAUK chtěl 
uložit hlavnímu řešiteli povinnost, aby sjednal pojištění, je zapotřebí tuto jeho povinnost zakotvit 
do smlouvy. Obráceně, pokud by pojištění měla sjednávat fakulta, může být tato povinnost 
zakotvena v podmínkách grantu nebo také jako závazek fakulty ve smlouvě. 

e) Verze jazyka životopisů: Pokud je text přihlášky v angličtině, tak i životopis musí být v 
angličtině, ale pokud je text v českém jazyce, tak životopis může být v češtině (slovenštině) i 
angličtině.     

Stanovisko GR UK: a) Vedlejší zpravodaj by měl projekt porovnat s projekty, u nichž je 
hlavním zpravodajem a vyjádřit se, ve kterém kvartilu by se projekt umístil. Dále by měl vybrat 
ze tří možností: 1) doporučuji k financování, 2) nedoporučuji k financování a 3) projekt 
k projednání; b) Zpravodajové byli informováni e-mailem; c) GR UK souhlasí s různými 
variantami vykazování cestovného; d) GR UK upozorňuje, že všichni vyjíždějící studenti mají 
být pojištěni, ale nepovažuje za nezbytné tento závazek zakotvit ve smlouvě s řešiteli; e) GR UK 
souhlasí s verzí jazyka životopisů v přihlášce projektů.  

 
8. Příští termíny konání GR UK a OR GA UK: 
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) 
Termín 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. 
Stanovení termínu GR UK před OR GA UK a termínu pro SVV: 14. 2. 2019 (Čt) od 10 hod. 
Termín schůzky GR UK s vedoucími skupin 27. 2. 2019 (St) od 10 hod. v Zel. posluchárně. 
Stanovení termínu GR UK po schůzce GR UK s vedoucími skupin: 1. 3. 2019 (Pá) od 10 hod. 
Stanovisko GR UK: GR UK souhlasí s navrženými termíny. 
 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 
Zapsala: dr. Alena Tůmová, 30. 11. 2018 
Schválil: prof. Petr Volf, 4. 12. 2018 


