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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UNIVERZITY DNE 2. 10. 2019 
 
Přítomni:  
prof. Volf, doc. Ebelová, prof. Maršálek, doc. Bosáková, doc. Půta, doc. Kraml, prof. Plzák. 
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, Mgr. Michlová, pí. Mrkvičková, dr. Tůmová. 
Jako host: Bc. Šrom zástupce ÚVT UK. 
Omluven: prof. Höschl  
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR ze dne 23. 05. 2019 
3. Personální záležitosti – oborová rada  
4. Žádosti o změnu 
5. Vyhlášení 17. kola soutěže GA UK – pravidla, aplikace 
6. Příští termíny konání GR a OR GA UK 

 
1. Zahájení 
Na zasedání byl jako host pozván zástupce UVT UK Bc. Šrom. Prof. Volf přivítal nového 
místopředsedu sekce A prof. Petra Maršálka z 1. LF. a nového místopředsedu sekce C prof. Jana 
Plzáka z 1. LF. Předseda Dozorčí rady GA UK prof. Höschl se omluvil. 
 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 23. 05. 2019 
Str. 2, k bodu 7b): 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 2019, aby hodnocení projektu mohlo být 
po projednání na Grantové radě univerzity změněno na „splněno“.  
Str. 2, k bodu 7c): 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 8c): Byly vyplaceny odměny zpravodajům projektů GA UK.  
Str. 3, k bodu 8e): Seznam zpravodajů oborových rad GA UK byl aktualizován a zveřejněn na 
webových stránkách GA UKu.  
Závěr GR ke kontrole zápisu: GR UK schválila zápis ze dne 23. 05. 2019 v předloženém 
znění. 
 
3. Personální záležitosti - oborová rada 
Obměna oborových rad GA UK:   
a) A-EK: Obdržena žádost od vedoucí skupiny dr. Baxy o převedení funkce vedoucího na doc. 

Havránka, který přebral současně funkci na IES. 
b) A-EK: FSV navrhuje za končícího zpravodaje dr. Boháče: Ing. Martina Srholce, Ph.D.  
c) A-EK: FSV navrhuje za končícího zpravodaje dr. Vacka: doc. Krešimira Žigiće, Ph.D. 
d) A-FGM: FF navrhuje za končící zpravodajku doc. Voldřichovou - Beránkovou: doc. PhDr. 

Kateřinu Svatoňovou, Ph.D. a doc. Mgr. Libuši Heczkovou, PhD. 
e) A-HN: Vedoucí skupiny: prof. Křížová bývalá vedoucí skupiny odjela na rok do zahraničí a 

funkci převzala doc. Ebelová. Prof. Křížová jako proděkanka je časově vytížena, takže funkci 
nepřevezme zpět.  

f) A-HN: FSV navrhuje za končícího zpravodaje doc. Švece: Mgr. Karla Svobodu, Ph.D. a PhDr. 
Ondřeje Matějku, Ph.D. 

g) A-PP: PedF navrhuje za končícího zpravodaje prof. Bendla: Alenu Škaloudovou, Ph.D. a doc. 
Mgr. et Mgr. Alenu Seberovou, Ph.D. 

h) A-PP: Žádost o rozšíření skupiny: PedF navrhuje kandidátku: PhDr. Gabrielu Jahodovou, Ph.D. 
i) A-SP: FSV navrhuje za končícího zpravodaje dr. Brunclíka: Mgr. Jana Charváta, M.A., Ph.D. a 

Mgr. Jakuba Fraňka, Ph.D. 
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j) A-TFP: PedF navrhuje za končící zpravodajku doc. Pelcovou: Mgr. Davida Rybáka, Ph.D. a prof. 
PhDr. Annu Hogenovou, CSc. 

k) A-TFP: ETF navrhuje za končícího zpravodaje doc. Wernische: doc. Otu Halamu, Ph.D., doc. 
Filipa Čapka, Ph.D., Mgr. Petra Galluse, Ph.D. a doc. Tabitu Landovou, Ph.D. 

l) A-TFP: HTF navrhuje za končící zpravodajku doc. Veverkovou: PhDr. ThDr. Mgr Noemi 
Bravenou, Th.D., Ph.D. 

m) B-BIO: PřF navrhuje za končícího zpravodaje prof. Brůžka: RNDr. Hanu Brzobohatou, Ph.D. 
n) B-CH: PřF navrhuje za končícího zpravodaje dr. Kašičku: Mgr. Magdalénu Hromadovou, Ph.D. 
o) B-CH: FaF navrhuje za končícího zpravodaje prof. Zimčíka: doc. PharmDr. Veroniku 

Novákovou, Ph.D. a PharmDr. Jana Zitka, Ph.D. 
p) C-C4: 3. LF navrhuje za končícího zpravodaje doc. Nováka: prof. MUDr. Tomáše Kozáka, Ph.D. 

a RNDr. Petra Heneberga, Ph.D.  
Stanovisko GR: a) GR vzala informaci na vědomí a souhlasí; e) doc. Ebelová bude nadále 
vykonávat funkci vedoucí skupiny A-HN; GR schválila ke dni  2. 10. 2019 následující 
zpravodaje: b) Ing. Martina Srholce, Ph.D.; c)  doc. Krešimira Žigiće, Ph.D.; d) doc. Mgr. Libuši 
Heczkovou, PhD.; f)  Mgr. Karla Svobodu, Ph.D.; g) Mgr. et Mgr. Alenu Seberovou, Ph.D.; h) 
PhDr. Gabrielu Jahodovou, Ph.D.; i) Mgr. Jana Charváta, M.A., Ph.D.; j) Mgr. Davida Rybáka, 
Ph.D.; k) doc. Filipa Čapka, Ph.D.; l) PhDr. ThDr. Mgr Noemi Bravenou, Th.D., Ph.D.; m) 
RNDr. Hanu Brzobohatou, Ph.D.; n) Mgr. Magdalénu Hromadovou, Ph.D.; o) doc. PharmDr. 
Veroniku Novákovou, Ph.D.; p) RNDr. Petra Heneberga, Ph.D.  
 
4.  Žádosti o změnu 

Žádosti o změnu hodnocení z „NS“ na „SP“ 
a) Projekt č. 17215, řeš. Mgr. Titmanová, PedF, A-PP. Řešitelka zaslala dne 12. 7. 2019  e-mail 

s informací o přijetí článku k publikaci.  
b) Projekt č. 365115, řeš. Mgr. Figura, PřF, B-BIO. Řešitel zaslal dne 31. 8. 2019  e-mail 

s informací o přijetí článku k publikaci.  
c) Projekt č. 390115, řeš. Mgr. Dolejšová, PřF, B-BIO. Řešitelka zaslala dne 26. 9. 2019  e-mail 

s informací o přijetí článků k publikaci.  
d) Projekt č. 173215, řeš. dr. Hron, PřF, B-BIO. Řešitel zaslal dne 19. 6. 2019  e-mail s informací 

o přijetí článku k publikaci.  
e) Projekt č. 97515, řeš. MUDr. Fábera, 2. LF, C1-CHIR. Řešitel zaslal dne 17. 6. 2019  e-mail 

s informací o přijetí článku k publikaci.  
f) Projekt č. 244215, řeš. MUDr. Mirchi, 1. LF, C3-BCH. Řešitel zaslal dne 5. 8. 2019  e-mail 

s informací o přijetí článku k publikaci.  
g) Projekt č. 1176217, řeš. dr. Ledvina, MFF, B-FYZ. Vedoucí projektu zaslal dne 29. 5. 2019  e-

mail, ve kterém nesouhlasí s hodnocením projektu studenta dr. Ledviny, který obdržel hodnocení 
„HO“.  Projekt vykázal dva publikační výsledky, u jednoho z nich se špatnou dedikací 
předchozímu projektu GA UK. Prof. Volf navrhuje, aby hodnocení projektu bylo změněno na 
„splněno“. 

h) Projekt č. 156417, řeš. dr. Šárovec, FSV, A-SP.  Dne 15. 5. 2019 byl zamítnut přesun 15 tis. Kč 
z ostatních neinvestičních nákladů do cestovného. K zamítnutí se vyjádřil i zpravodaj projektu. 
Fin. prostředky měly být vráceny zpět na GA UK. Obdrželi jsme žádost o revokaci rozhodnutí. 
Na základě nového rozboru se prof. Volf rozhodl revokovat rozhodnutí Grantové rady 
následovně: Částka 15 000,- Kč nebude projektu odebrána, nicméně její přesun nebude schválen. 
Pokud budou finance projektu GA UK čerpány nekorektně, v rozporu s předpisy a původním 
plánem, může být toto důvodem pro výsledné hodnocení "Nesplněno". 

Stanovisko GR: a-g) GR  souhlasí se změnou hodnocení na „splněno“; h) GR vzala informaci na 
vědomí. 
 
5. Vyhlášení 17. kola soutěže GA UK – aplikace, návrhy úprav 
Formou Opatření rektora č. 24/2019 bylo s účinností k 1. říjnu 2019 zveřejněno Vyhlášení 17. kola 
Grantové agentury Univerzity Karlovy (2020). 

Termínový kalendář soutěže GA UK: 
Přihlášky nových projektů na rektorát: od 7. října 2019 do 18. listopadu 2019. 
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Žádosti o pokračování na rektorát: od 7. října do 27. ledna 2020. 
Závěrečné zprávy a „hodnocení odloženo“ na rektorát: od 7. října do 8. dubna 2020.  
 Zásady činnosti GA UK se nemění (Opatření rektora č. 25/2018), stejně tak se nemění 

Grantový řád UK  
 Aplikace:  
a)    Předrezervace: sekce A - k jednomu projektu se mohou zaevidovat jako potenciální zpravodaj  

dvě osoby, u skupiny INF možnost přihlášení více než dvou; sekce B – 2 potenciální 
zpravodajové, včetně skupiny Chemie; sekce C –  3 potenciální zpravodajové k jednomu 
projektu. Vedlejšího zpravodaje budou k projektům přiřazovat vedoucí skupin. Projekty včetně 
všech anonymních oponentských posudků a hodnocení zpravodaje budou vedlejším zpravodajům 
zpřístupněny 14  dní před konáním OR a vypracují vyjádření k projektu, které budou moct 
změnit.  

b) V aplikaci byly provedeny úpravy dle požadavků GR a OR v rámci letního balíčku/2019. Např.: 
Došlo ke snížení dolního limitu ze 750 znaků na 500 znaků (včetně mezer) v celkovém hodnocení 
oponenta; identifikátor ORCID je možné dohledat v aplikaci (pokud je veřejný) u jména 
vedoucího projektu. Pokud vedoucí ORCID má, tak je zobrazen. V databázi je nyní přes 8 000 
ORCIDů; provedena změna formulace u oponentů místo „není občanem ČR ani SR“ nyní: 
„S oponentem je třeba komunikovat v Aj". 

c) Sekce B-BIO: prof. Volf informoval o komunikaci s vedoucím skupiny BIO dr. Vinklerem ve 
věci ustanovení  vedoucích pro tři biologické panely.  

d) Dne 4. 10. od 10 hod. se uskuteční školení pro nové navrhovatele projektů GA UK v Modré 
posluchárně. 

Stanovisko GR: a) Je vhodné, aby ke každému projektu se přihlásili právě dva potenciální 
zpravodajové v sekcích A (kromě skupiny INF) a B, v sekci C tři potenciální zpravodajové. 
V aplikaci budou doprogramovány počty projektů v roli potenciálního zpravodaje tak, aby byly 
k dispozici při rozdělování projektů v předrezervacích; b) GR vzala informace na vědomí; c) 
Další postup bude diskutován na OR, p. Šrom vypracuje analýzu dopadu; d) GR vzala 
informaci na vědomí. 
 
6. Příští termíny konání GR a OR GA UK: 
GR v 17. kole před OR GA UK: 27. 11. 2019 (St) od 10 hod.  
 
Školení pro zpravodaje: 6. 11. 2019 (St) od 10 hod. v Malé zasedací síni – informaci obdrží 
zpravodajové v pozvánce na zasedání OR GA UK v průběhu října.  

 
Zasedání 1. oborových rad GA UK v 17. kole v Zelené posluchárně:  
3. 12. (Út) 2019 – zasedání OR A od 10 hod.  
4. 12. (St) 2019 –  zasedání OR C od 10 hod. 
6. 12. (Pá) 2019 – zasedání OR B od 10 hod. 
 
Návrh: Schůzka příslušných zástupců Grantové rady s vedoucími skupin v únoru by probíhala po 
zasedání příslušné oborové rady.  
Předběžné termíny zasedání 2. oborových rad GA UK v Zel. posluchárně od 10 hod.: 21. 2. (sekce C) 
a 25. 2. - 27. 2. 2020.  
Zasedání GR před 2. oborovými radami se bude konat 19. 2. 2020 (St) od 10 hod. Zasedání GR po 
2. oborových radách bude ještě upřesněno. 
Stanovisko GR: GR souhlasí s navrženými termíny a s návrhem schůzky příslušných zástupců 
Grantové rady s vedoucími skupin v únoru po zasedáních oborových rad. Budou osloveni 
vedoucí skupin, zda se mohou zúčastnit v daných únorových termínech zasedání příslušné 
oborové rady. Zasedání GR před a po oborových radách v únoru bude dohodnuto e-mailem se 
členy GR. 
 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 
Zapsala: Alena Tůmová, 2. 10. 2019 
Schválil: Petr Volf, 3. 10. 2019 


