
Zápis ze schůzky VaV 29.5.2019 

 

Přítomni: prof. Vašáková, Šterclová, Stehlík, Droesslerová, Slisz, Sojka, Balík, Černovská, Havel 

Omluveni: Tašková, Gyorfy 

 

1. Šterclová – nové podmínky hodnocení žádostí o institucionální podpory (nových i 
probíhajících) – žádost o novou podporu bude podávat Droesslerová a Sojka, součástí žádosti 
o IP je vyjádření Etické komise, soutěž bude vyhlašována k 1.11.- Etické komisi nutno 
předkládat projekty ke schválení s předstihem!!! Sojka předá ke kontrole svůj projekt do 7.9.. 
Slisz - bude obhajovat projekt, vyhlašováno bude později (začátkem 2020) 

2. Společný projekt s FN Brno: Balík v kontaktu s MUDr. Bratem- schůzka zatím nezrealizována, 
pravděpodobně se uskuteční až po prázdninách. Je schopen hodnotit spiroergometrie 
samostatně, odhadem z každého MDT 5-7 pacientů vhodných k zařazení. Mohl by vyšetření 
provádět např. v úterý odpoledne, kdy jsou volné prostory v ambulanci, chybí ale sestra. 
Stehlík probere s vrchní sestrou možnosti náboru další sestry do ambulantního provozu, aby 
mohl být provoz rozšířen. Byla podána žádost o schválení projektu etickou komisí, rozhodnutí 
ještě k dispozici není. Zahájení náboru pacientů očekáváno od září 2019. Prof. Vašáková 
probere s Taškovou, zda bude mít prostor projektu se věnovat, či zda nejmenuje jinou osobu 
z Oddělení hrudní chirurgie, která by na projektu participovala. 
Tašková telefonuje 30.5. po schůzce- nadále si přeje zastávat pozici vedoucího projektu, 
schůzku s dr. Bratem neměla, s dr. Balíkem je v kontaktu. 

3. Sojka – čeká na výsledek hodnocení abstrakt na ERS, jinak zatím nikde přihlášený není. 
Deadline pro abstrakta na kongres ČPFS do 30.6.- nutno začít zpracovávat data, která má 
k dispozici z předchozích měření. HRCT ke kvantifikaci zajistí do konce července, ještě 
nezačal. Zkontrolovat deadline pro podání abstrakt na všechny zamýšlené akce! 

4. Droesslerová – počítá s nutností podání nové žádosti o schválení projektu EK 9/2019 
5. Grant v rámci soutěže VES 2020 (AZV) nikdo ze zúčastněných neplánuje podat. 
6. Stehlík – event.. imunohistochemie plánuje až na prosinec 2019 
7. Šterclová – prezentovala návrh podmínek DPS prof. Černého – dle prof. Vašákové by se 

nemělo týkat stávajících studentů, ale případných nových zájemců o studium. 
8. Prof. Vašáková – rozdělení finančních prostředků (Progres Q26) – proběhne podle údajů z RIV 

stran publikačních aktivit 
9. Prof. Vašáková – projekt týkající se epidemiologie EAA patrně nebude chtít hlásit do soutěže 

AZV SZÚ, ještě ale neproběhla schůzka s dr. Vítem ze SZÚ. Šterclová souhlasí s tím, že se na 
projektu bude podílet, ale v tuto chvíli neplánuje podávat grantovou žádost jako hlavní 
řešitel.  
Projekt týkající se molekulárně genetické epidemiologie tuberkulózy v ČR k podání do 
grantové soutěže AZV – mělo být podáno se SZÚ a fakultou v Plzni- zatím není dojednáno- 
dodatek- TN by zde byla jako spoluřešitel, hlavního ředitelství se ujme FN Plzeň- Hrabák, 
Borit, Amlerová 
Nová nabídka projektu s Pasteurovým institutem ohledně LTBI- imunologické reakce na 
M.TBC na úrovni buňky- osloven Slisz, zda se chce za naše pracoviště ujmout projektu- 
nesouhlasí.- zadání projektu nekoresponduje s tématem dizertace a s tématem IP, za PK tedy 
zřejmě do projektu zavezmeme dr. Sukholytku a dr. Kopeckou (další spolupracovnící v ČR- dr. 
Drbal POřFUK, dr. Wallenfels- dohledová jednotka) 



 
 
 
 
Info stran témat deadlinů pro podání žádosti o grantovou podporu AZV: 

  
V průběhu přípravy žádostí jsou stanoveny následující závazné termíny: 

•� � � � � � � �  do 24.5.2019      informace na Oddělení vědy a výzkumu o záměru účastnit se veřejné 
soutěže  

•� � � � � � � �  do 6. 6. 2019      podání žádosti o posouzení projektu do Etické komise 
•� � � � � � � �  12. 6. 2019          zasedání Etické komise 
•� � � � � � � �  do 20. 6. 2019    předložení finalizovaných projektových žádostí Vědecké radě TN 
•� � � � � � � �  24. - 28.6. 2019 případné úpravy a podání finalizovaných projektů 

 

10. Termín další schůzky – 4.9. ve 14,30 hodin. 

Zapsala: Šterclová 


