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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK ze dne 14. 06. 2013

Přítomni:
prof. Volf, prof. Herget, prof. Rudolf , doc. Suda, RNDr. Yaghob
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, pí. Kramulová, Mgr. Tůmová
Jako host: zástupce ÚVT UK Bc. Šrom
Omluveni: prof. Höschl, prof. Bobková, doc. Svoboda

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 29. 04. 2013
3. Personální záležitosti
4. Zrušený projekt
5. Přípravy 11. kola soutěže – aplikace,  návrhy úprav
6. Projednání návrhů OR na hodnocení závěrečných zpráv projektů GA UK, které ukončily 

řešení k 31. 12. 2012
7. Výsledky analýz 
8. Stanovení příštího termínu konání GR UK

1. Zahájení
Prof. Volf přivítal přítomné a zahájil zasedání.

2. Kontrola zápisu
Str. 1, k bodu 2: Stále trvá úkol nominace za tři zpravodaje z FF UK: prof. Mareš (FGM – vedoucí 
skupiny) a dr. Pátková (FGM) zaslali rezignaci, Mgr. Dombrovské (INF) – končí funkčního období k 7. 6. 
2013. Bude projednáno na zasedání VR FF UK dne 20. 6. 2013.  
Str. 1, k bodu 3: a) A-FGM: VR FSV navrhla za dr. Trampotu dva kandidáty. GR UK vyčká na návrh 
kandidátů z FF UK.
b) OR B - BIO: prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. z 1. LF UK byl na vlastní žádost přeřazen do sekce C. OR C: 
RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. z PřF UK souhlasil s přeřazením do sekce B –BIO. 
Str. 1, k bodu 4: Prof. Volf předložil kolegiu rektora ze dne 10. 06. 2013 návrh na změnu Zásad se 
změnami, které doporučila a schválila Grantová rada UK na svých jednáních dne 14. 03. 2013 a 29. 04. 
2013. KR doporučilo materiál upravit a předložit na jednání VR dne 27. 06. 2013. Prof. Volf informoval, že 
na poradě proděkanů dopadlo hlasování 9 : 6 pro změnu režie a studijní komise Akademického senátu se
dne 12. 6. 2013 vyslovila pro snížení režie. „Režijní náklady“ se přejmenovávají na „doplňkové náklady“, 
a snižují se z 20 % na 15 %. Úprava finančních limitů se bude týkat pouze přihlášek nových projektů.
Str. 2, k bodu 7: Navrhovatelé případně i vedoucí projektů, kteří zaslali námitky na nepřijetí grantového 
projektu, byli informováni dopisem.
Stanovisko GR UK: GR UK schválila zápis ze dne 29. 04. 2013 v předloženém znění.

3. Personální záležitosti
 A – FGM: V souvislosti s rezignací vedoucího skupiny prof. Mareše, byl na zasedání OR A zvolen 

nový vedoucí skupiny PhDr. Jan Křeček, Ph.D. 
 Pro bezproblémové zajištění hodnocení projektů během 11. kola byli osloveni všichni zpravodajové (A 

3, B 4), jejichž funkční období skončí do konce 11. kola (konkrétně do 7/2014) s dotazem, zda jsou 
ochotní pokračovat ve funkci zpravodaje i v dalším funkčním období. Za sekci A nechce dále 
pokračovat ve funkci zpravodaje doc. Vykoukal (HN, FSV UK, konec funkčního období 7. 1. 2014) a 
dr. Bednařík (SP, FSV UK, konec funkčního období 7. 1. 2014). Jeden zpravodaj se zatím neozval.

Závěr GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí a rozhodla oslovit děkana FSV UK s žádostí o 
nominace (na jedno místo zpravodaje vždy dva kandidáty).

4. Zrušený projekt
Projekt č. 520812, řeš. dr. Vejnar. Projekt byl zrušen na vyžádání hl. řešitele dr. Vejnara (MFF), který 
dokončil své doktorské studium. Zbylé finance ve výši 93 250,- Kč byly vráceny zpět na GA UK a použity 
na financování dodatečně přijatého projektu č. 62213 navrhovatelky dr. Slezáčkové Zíkové (MFF). 
Závěr GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí.
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5. Přípravy 11. kola soutěže – aplikace, návrhy úprav
 Aplikace:

 Předrezervace: sekce A - k jednomu projektu se mohou zaevidovat jako potenciální zpravodaj 
max. dvě osoby, u skupiny INF je možnost přihlášení více než dvou potenciálnich zpravodajů 
k jednomu projektu; sekce B - možnost přihlášení 2 potenciálních zpravodajů k jednomu 
projektu (v 10. kole bylo více než 2 potenciálních zpravodajů); sekce C - možnost přihlášení 2 
potenciálních zpravodajů k jednomu projektu (v 10. kole bylo max. 2 potenciálních 
zpravodajů).

 Úprava oslovovacího e-mailu do anglické verze – překlad je hotový.
Závěr GR UK: GR UK souhlasí s předloženým návrhem předrezervací.

 Návrhy úprav:
 Zadány další úpravy (22) aplikace ve smyslu zlepšení již existujících funkcí.
     Diskuze o možnosti stanovení 2. zpravodaje jako záložního. Pokud by měl projekt šanci na 

financování (buď všechny nebo v šedé zóně), poslední týden před OR se záložní zpravodaj 
seznámí s projektem a přímo na OR se k projektu vyjádří. V diskuzi na OR C zaznělo, že by 2. 
zpravodaj mohl být oponentem již od začátku hodnocení projektu.

 Po skončení kola bude vhodné seznámit oponenty s dalšími posudky „jejich“ projektů. 
Anonymita oponentů zůstává klíčovou podmínkou.

 Na OR A padl návrh, zda by nebylo vhodné zdůvodnit odměnu školiteli v případě, že 
přesahuje 10 tis. Kč.

 Je otázkou, zda zveřejnit celý oponentský formulář a zobrazit tak řešitelům všechny varianty 
odpovědí (nejen tu vybranou zpravodajem).

 Návrh: instrukce oponentům -  ve shrnutí se mají vyjádřit v rozsahu nejméně ½ strany a 
detailně popsat, jaké jsou silné a jaké slabé stránky projektu; úprava formuláře pro oponenty

 Příprava podrobnějších instrukcí k podávání grantů; ke zvážení, zda zveřejnit příklady 
kvalitních návrhů přihlášek  a často kladené otázky a odpovědi.

 OR C vznesla námitky vůči současnému uspořádání webových stránek a žádá, aby GA UK 
figurovala na stránkách UK, Věda a výzkum samostatně, nikoliv pouze pod odrážkou 
„Financování vědy na UK“. To samé požadovala Studijní komise AS UK na schůzce s prof. 
Volfem dne 12.6.

 Zvážit zveřejnění vzoru poděkování GA UK v Čj i v Aj.
Závěr GR UK: Návrh na 2. zpravodaje byl GR UK odsouhlasen pro sekci C. Každý zpravodaj určí
1-2 projekty do tzv. šedé zóny. Druhý zpravodaj bude odpovídat ano či ne na otázku: „Je tento 
projekt lepší než mnou navrhovaný projekt, který jsem navrhl do šedé zóny?“ Posudek 2. zpravodaje 
nebude obodovaný; po skončení bude zaslán oponentům e-mail, kde se seznámí s názorem ostatních 
posuzovatelů s odkazem do aplikace; GR UK rozhodla, že není třeba zdůvodňovat odměnu školiteli; 
oponentský formulář se zatím zveřejňovat nebude; oponenti se budou detailně vyjadřovat v rozsahu 
nejméně ½ strany; formulář pro oponenty – počet otázek se měnit nebude, zvýší se počet variant
odpovědí, kancelář GA UK zašle přes léto formulář členům GR UK; na webové stránky bude
umístěna kolonka s často kladenými otázkami, kde budou i příklady několika projektů; GR UK 
souhlasí s názorem OR C a AS UK ze dne 12. 6.  ohledně současného uspořádání webových stránek, 
prof. Volf má toto urgovat; vzor poděkování bude na webových stránkách v často kladených 
otázkách, je třeba psát čísla projektu, nikoliv zúčtovací čísla či čísla smluv; GR UK vyslechla 
komunikaci doc. Sudy s vedoucím projektu doc. Staňkem a potvrdila, že krácení fin. prostředků je 
plně v kompetenci zpravodajů.

6. Projednání návrhů OR na hodnocení závěrečných zpráv projektů GA UK, které ukončily řešení 
k 31. 12. 2012

Hlavním úkolem 3. zasedání OR bylo stanovit závěrečné hodnocení projektů GA UK, které ukončily řešení 
k 31. 12. 2012. Za všechny sekce bylo hodnoceno 291 závěrečných zpráv projektů z let 2010, 2011 a 2012
(162 z roku 2010, 95 z roku 2011 a 34 z roku 2012). Na základě návrhů zpravodajů bylo uděleno projektům  
hodnocení MD v 62 případech, SP ve 144 případech, NS ve 7 případech a HO v 77 případech (A – 22, B –
34, C – 21), 1 ZZ nebyla vypracována (prof. Wsól – sekce C) – zařídí prof. Herget.
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Řešitelé a vedoucí projektů s „HO“ obdrží automatický e-mail, ve kterém budou informováni o odložení 
hodnocení projektu o jeden rok a vyzváni, aby do března příštího roku dodatečně doložili relevantní 
publikační výstupy. V opačném případě bude Grantová rada nucena hodnotit jejich projekt jako nesplněný.
Termín pro dodatečné doložení výsledků bude shodný s termínem standardních závěrečných zpráv.
Závěr GR UK: GR UK potvrdila hodnocení projektů navržených oborovými radami.

7. Výsledky analýz 
 Prof. Volf seznámil přítomné s výsledky analýz:
 počty studentů podle studia
 oponenti, kteří hodnotí všechny své projekty jako nadstandardní
 oponenti, kteří hodnotí všechny své projekty jako nerealistické
 úspěšnost projektů, kde je osoba zpravodajem a zároveň oponentem
 reakce univerzitních a mimouniverzitních oponentů
 bodová hranice přijatých projektů
Závěr GR UK: GR UK vzala informace na vědomí. U čtyřech osob bude poznámka, že jsou ve svých 
hodnoceních nekritičtí. Členové GR UK prověří tři oponenty, kteří hodnotili všechny projekty jako 
nerealistické; předsedové se zmíní na schůzích OR, že je třeba častěji oslovovat kvalitní 
mimouniverzitní oponenty.

8. Stanovení příštího termínu konání GR UK
Příští zasedání GR UK bylo stanoveno na pá 25. 10. 2013 od 10 hod.

Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu.
Zapsala: Mgr. Alena Tůmová, 24. 06. 2013
Schválil: prof. Petr Volf,  25. 06. 2013


