
Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK dne 23. 11. 2020, 17:00 – 18:30h 
On-line MS Teams 
  
Přítomni:  
Členové:    Prof. Ing. Martin Fusek, Ph.D., Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., Ing. Milan Hašek  

RNDr. Michaela Hrdličková, MBA, RNDr. Alexandr Krajhanzl, CSc., 
Mgr. Jaroslav Gergič, Ph.D., Linda Štucbartová, DES, MBA,  
Doc. Ing. Jiří Krechl CSc., MUDr. Milan Matis,  
Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc.  

 
Ostatní:  Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D. (tajemnice), Mgr. et Mgr. Hana Kosová 
  Mgr. Otomar Sláma, Mgr. Matěj Machů, Ph.D., Ing. Antonín Králík, Dr. rer. nat. 
 
Omluveni:    Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, MUDr. Ivo Žídek, Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.,  

Prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, CSc., PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
 
1. Zahájení  

• uvítání členů Rady a ostatních přítomných 

• seznámení s navrženým programem a představení přítomných hostů, schválení 
 
2. Vyhodnocení nových žádostí do projektu Gama 2 na UK 

• Seznámení s doplňujícími informacemi ze schůzek členů Rady s řešiteli nových projektů (prof. Slanař. 
MUDr. Janatová). 

• Dle nové metodiky Rada nejdříve hlasovala o hodnocení projektů zpravodaji z řad Rady – detaily 
hodnocení byly členům Rady zaslány jako podklad pro jednání. 

 

• Rada hlasovala o následujícím usnesení: „Rada schvaluje bodové ohodnocení prezentace všech 9 dílčích 
projektu zpravodaji jednotlivých projektů“. 

 
PRO:   10 členů Rady 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:  0 

Rada schválila navržené usnesení.  
 

• Manažerka projektu Gama 2 sestavila pořadí dílčích projektů dle celkového bodového ohodnocení.  

• Následně Rada diskutovala výběr projektů k podpoře vzhledem k disponibilní finanční alokaci. Byla 
vedena diskuse o projektu prof. Slanaře „Nebulizační léková forma antivirotika zanamiviru“, na jehož 
realizaci je požadována výrazně vyšší částka než u ostatních projektů (2,445 mil. Kč). Člen Rady prof. 
Fusek vidí v projektu velký potenciál a nabízí dar IOCB Tech s.r.o. ve výši 1 mil. Kč na řešení projektu 
prof. Slanaře. V diskusi se členové Rady shodnou, že podpoří v tuto chvíli první fázi projektu a doporučí 
poskytnout z Gamy 2 jen 900 tis. Kč. Společně s darem prof. Fuska bude k dispozici 1,9 mil. Kč na prvotní 
prověření. Pokud se v průběhu této první fáze ověří potenciál projektu prof. Slanaře, bude moci požádat 
v další výzvě Gama příští rok o další prostředky k realizaci. V tuto chvíli je potřeba projekt upravit pro 
uvedenou finanční částku, upravit náplň, harmonogram a výsledky.  

 

• Rada hlasovala o následujícím usnesení: „Rada pro komercializaci UK doporučuje rektorovi UK uzavřít 
třetí kolo projektu GAMA 2 a finančně podpořit všechny projekty s hodnocením 22 a více bodů 
(hodnoceno B a C, velmi dobrý a dobrý) dle metodiky „Rating proof-of-concept“. Tento výsledek dosáhlo 
7 z celkového počtu 9 hodnocených projektů (viz níže).  

 
PRO:   10 členů Rady 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:  0 

Rada schválila navržené usnesení.  
 
 



Pořadí 
Číslo 

projektu 
Žadatel Fakulta Název projektu Body Hodnocení 

1 202011 
 

Khalakhan 
MFF 

Hlubotisk vrstev 
elektrokatalyzátorů pro 
škálovatelnou výrobu palivových 
článků  

25 B 

2-3 202010  Kostin 3LF 
Wrest – chytrá podložka pod myš 
a její aplikace v prevenci syndromu 
karpálního systému 

24 C 

2-3 202012  Weiss PřF 
Vývoj sondy pro detekci kapalné 
vody v historických stavebních 
materiálech 

24 C 

4-5 202005  Mužík 1LF 

Ověření konceptu a pilotní 
testování mobilní aplikace pro 
sledování psychického rozpoložení 
pacientů (nejen) s diabetem 

23 C 

4-5 202006  Čejka PřF 
Syntéza zeolitu Beta pro 
katalytické aplikace 

23 C 

6 202007  Slanař 1LF 
Nebulizační léková forma 
antivirotika zanamiviru 

22,5 C 

7 202009  Janatová 1LF 

Vývoj a ověření komerčního 
potenciálu telemedicínského 
systému pro rehabilitaci parézy 
lícního nervu 

22 C 

8 202008  Závadová 1LF 
Hodnocení  biofeedbacku a 
imunitní odpovědi u pacientek 
s karcinomem prsu  

17 E 

9 202013  Pandey LFP 
Development of Next Generation 
Western blot 

13 E 

 
 

3. Změny v běžících projektech Gama 2 

• Na základě svolení předsedy Rady pro komercializaci byly předloženy k opakovanému zvážení návrhy 
změn v probíhajících dílčích projektech Gama 2 s aktualizovanými podklady. Nově byla doplněna změna 
v projektu dr. Gemrota. 

• Rada projednala následující žádosti o změny v běžících projektech (detailní popis změn a zdůvodnění 
jsou uvedeny v podkladech pro jednání Rady a v archivu projektu Gama 2): 

• Změna v Projektu č. 202003 z výzvy Gama COVID „Vývoj nové komplexní metodiky pro boj s 
onemocněním COVID-19“ (PřF, Tachezy) 

o Návrh změny: Převod financí do roku 2021 – Za rok 2020 odhadujeme nedočerpání ve výši 
190 000 Kč v položce osobní náklady. Žádáme proto o jejich převod do následujícího roku. 
Přesná výše bude vyčíslena po uzavření účetnictví dílčího projektu za rok 2020. 

o Rada hlasovala o následujícím usnesení: „Rada schvaluje změnu v dílčím projektu dr. Tachezy – 
převod 190 000 Kč do rozpočtu roku 2021“. 

PRO:   10 členů Rady 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:  0 

Rada schválila navržené usnesení.  

• Změna v Projektu č. 202002 z výzvy Gama COVID „Testing, incentives, information: How to mobilize 
society’s resources against pandemic“ (CERGE, Jann) 

o Návrh změny: 1) Prodloužení realizace projektu – Projekt bude ukončen 30/4/2021 namísto 
původně plánovaného konce 31/12/2020. 
2) Převod financí do roku 2021 – Za rok 2020 odhadujeme nedočerpání ve výši 600 000 Kč. 
Žádáme proto o jejich převod do následujícího roku. Přesná výše bude vyčíslena po uzavření 
účetnictví dílčího projektu za rok 2020. 

o Rada hlasovala o následujícím usnesení: „Rada schvaluje změnu v dílčím projektu dr. Janna – 
prodloužení realizace do 30/4/2021 a převod 600 000 Kč do rozpočtu roku 2021“. 



PRO:   10 členů Rady 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:  0 

Rada schválila navržené usnesení.  
 

• Změna v Projektu č. 201918 z 1. výzvy Gama 2 „Aplikace pro chytré telefony s praktickými postupy pro 
řešení akutních život ohrožujících stavů“ (3. LF, Veselá) 

o Návrh změny: Navýšení rozpočtu projektu – Náklady projektu za celé období realizace budou 1 
550 000 Kč namísto původně plánovaných 800 000 Kč. Požadované navýšení na řešení 
problematiky Covid činí 750 000 Kč. Bude pokryto z nedočerpaných financí předčasně 
ukončovaného dílčího projektu Gama COVID č. 202004 doc. Dušky (3. LF), jež činí  751 947 Kč. 

o Rada hlasovala o následujícím usnesení: „Rada schvaluje změnu v dílčím projektu dr. Veselé – 
rozšíření projektu a navýšení rozpočtu projektu o 750 000 Kč za účelem řešení problematiky 
Covid“. 

PRO:   7 členů Rady 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:  3 

Rada schválila navržené usnesení.  
 

o Obchodní tým CPPT/CUIP a tým řešitelky vezme v potaz připomínky Rady k tomuto projektu, 
aby implementace proběhla v pořádku. 

 

• Změna v Projektu č. 201904 z 1. výzvy Gama 2 „Komercializace výsledků projektu Czechoslovakia 38-89: 
Exil 1968“ (MFF, Gemrot) 

o Návrh změny: Převod financí mezi položkami rozpočtu – Žádáme o přesun 36 500 Kč z položky 
Osobní náklady do položky Ostatní náklady. 

o Rada hlasovala o následujícím usnesení: „Rada schvaluje změnu v dílčím projektu dr. Gemrota 
– převod 36 500 Kč mezi položkami rozpočtu v r. 2020“. 

PRO:   9 členů Rady 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:  0 

Rada schválila navržené usnesení.  
 

 
 

 
Zpracování zápisu: Sýkorová (tajemnice Rady) 
 
Zápis schválil: Volenec (předseda Rady) 
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