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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK dne 25.11.2020

Přítomni:
Přítomni: prof. Aleš Bartoš, doc. Zdeněk Drozd, prof. Jan Maršálek, prof. Jiří Pokorný, prof. Jan Plzák, 
doc. František Půta, prof. Petr Volf
Za odbor pro vědu a výzkum: Mgr. Karolina Boňková, Ing. Marcela Horčičková, Mgr. Kateřina 
Michlová
Jako host: prof. Pavel Höschl

Zasedání proběhlo formou on-line konference. Materiály obdrželi účastníci předem. 

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 21. 10. 2020
3. Žádosti o změnu
4. Nové projekty soutěže GA UK pro rok 2021
5. Různé
6. Příští termíny konání GR a OR GA UK

1. Zahájení
Prof. Volf přivítal všechny zúčastněné členy Grantové rady UK a společně s nimi i předsedu 
Dozorčí rady, profesora Höschla, a zahájil zasedání.  

2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 21. 10. 2020
Str. 1, k bodu 3: nově jmenovaným zpravodajům byl zaslán jmenovací dopis s účinností od 21. 10.
2020
Str. 2, k bodu 4: řešitelé a vedoucí projektů byli vyrozuměni o výsledcích žádostí o změnu. Změny 
současně proběhly i v aplikaci. 

Závěr GR: GR schválila zápis ze dne 21. 10. 2020 v předloženém znění.

3. Žádosti o změnu 

Žádost o změnu řešitele
a) Projekt č. 334120. Řešitel zaslal 7. 11. 2020 žádost o změnu řešitele z důvodu podání projektu 
do programu START. Nově navrhovaný řešitel není členem řešitelského týmu. 
Stanovisko GR: GR nesouhlasí se změnou řešitele z důvodu, že nově navrhovaný řešitel dosud 
nebyl členem řešitelského týmu. Řešiteli bude umožněno, aby v případě, že získá projekt 
START, přerušil projekt GA UK na dva roky. 

Žádost o změnu hodnocení 
a) Projekt č. 992416. Řešitelka zaslala dne 9. 11. 2020 žádost o změnu hodnocení. Projekt byl 

hodnocen na jaře 2019 jako nesplněný. Řešitelka dodala publikace přijaté do tisku po termínu, 
jako důvody zpoždění udává mateřskou dovolenou a důsledky pandemie COVID. Zpravodaj 
projektu doporučuje z odborného hlediska žádosti vyhovět. 

b) Projekt č. 456417. Řešitelka zaslala dne 11. 11. 2020 žádost o změnu hodnocení a doložila přijetí 
publikace do tisku. Projekt byl hodnocen na jaře 2020 jako „splněný s výhradou“. Zpravodaj 
projektu doporučuje hodnocení „splněno“. 
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Stanovisko GR: a-b) GR souhlasí se změnou hodnocení. Hodnocení projektů bude v aplikaci 
změněno. Řešitelé a vedoucí budou informováni. 

Žádost o změnu v čerpání rozpočtu:
a)Projekt č. 1150218. Řešitelka zaslala dne 23. 11. 2020 žádost o změnu rozpočtu (přesun 25 520 

tisíc do stipendií). Důvodem je rozšíření řešitelského týmu pro práci s daty.

Stanovisko GR: GR souhlasí se změnou rozpočtu. Řešitel a vedoucí budou informováni. 

4. Nové projekty soutěže GA UK pro rok 2021
Podáno 787 projektů z toho 2 projekty jsou nedoporučeny děkany fakult (LF HK – důvodem 
nedoporučení jsou požadované investice, PedF – nízká obsahová kvalita projektu). Celkem 35
projektů je podáno jako „interdisciplinární“. Informace o počtu v jednotlivých sekcích/skupinách, 
finančních požadavcích a rozdělení podle fakult - přehled podaných projektů je součástí 
materiálu. 

Stanovisko GR: GR vzala informaci o počtu přihlášek na vědomí. GR se seznámila se zdůvodněními 
děkanů u nedoporučených projektů. Tyto projekty budou zařazeny do evidence, nebudou se 
posuzovat ani jinak hodnotit.

5. Různé

a) Předrezervace – po kontrole GA UK (dne 26. 11. 2020) budou projekty zpřístupněny 
zpravodajům k předrezervaci. Předsedové oborových rad by měli ve spolupráci s vedoucími 
skupin informovat zpravodaje o počtu projektů, ke kterým se mají přihlásit v roli potenciálních 
zpravodajů. Zpravodajové budou požádáni, aby si projekty rezervovali do pondělí 30. 11. 2020. 

b)   Včasná kontrola projektů dle zařazení do oborů. Projekty by měly být přesunuty do správné 
sekce/skupiny nejpozději na zasedání oborové rady. 

c) Je třeba maximálně dbát na objektivitu posuzování a na anonymitu posudků. V aplikaci proběhne 
úprava, aby členové GR a vedoucí skupin, kteří jsou zároveň vedoucí projektů či členy 
řešitelského týmu neviděli jména oponentů a oponentské posudky. 

d) Během prosince proběhne kontrola na potenciální duplicity mezi projekty GAUK a též s projekty 
START. Výsledky budou rozeslány členům Grantové rady.

e) Od MŠMT jsme si vyžádali stanovisko, že doba přerušení projektu nebude započítávána do 
celkové doby řešení projektu.  Informace o možném přerušení projektu budou umístěny na 
webové stránky GA UK a budou včleněny do pokynů, které jsou zasílány na fakulty. Lze uvažovat 
i o včlenění do Zásad GAUK. 

f) Think – Tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR vydala studii Grantová podpora a 
doktorské studium: analýza dat Grantové agentury UK. Studie prováděná na anonymizovaných 
datech projektů v letech 2010-2013 prokázala, že GAUK pomáhá studentům v úspěšném 
dokončení postgraduálního studia. PhD studenti, kteří podali návrh projektu GAUK, měli 
úspěšnost dokončení studia 60% (zhruba o 20% vyšší, než ti, kteří návrh projektu nepodali). 
Zároveň ti studenti, kteří grant GAUK obdrželi, měli úspěšnost dokončení PhD studia vyšší o 
dalších 10-20 % (tedy 70-80 %).

g) Nová aplikace GA UK: vedení UVT rozhodlo, že novou aplikaci bude vyvíjet externí firma. Současný 
správce aplikace přislíbil, že zabezpečí i nadále bezproblémový chod dosavadní aplikace. 

Stanovisko GR: a-f) GR vzala informace na vědomí, g) prioritou je zajistit bezproblémový chod 
stávající aplikace. GR bude seznámena se stanoviskem vedení UVT i se stanoviskem dosavadního 
tvůrce a správce aplikace.
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7. Příští termíny konání GR a OR GA UK:
Zasedání 1. oborových rad GA UK v 18 kole. Zasedání proběhne online formou, dopoledne od 10:00 
ve skupinách, odpoledne od 14:00 zasedání vedoucích skupin se členy Grantové rady  
St. 2. 12. 2020 – zasedání OR C 
Čt. 3. 12. 2020 – zasedání OR A 
Pá 4. 12. 2020 – zasedání OR B

Termín zasedání 2. oborových rad GA UK: 
Předběžné termíny zasedání 2. oborových rad GA UK (únor 2021): 23. 2. - 25. 2.2021. Konkrétní 
termíny se stanoví na OR v prosinci. 
Zasedání GR před 2. oborovými radami: 17. 2. 2021
Zasedání GR po 2. oborových radách: 2. 3. 2021

Zapsala: Karolina Boňková
Schválil: prof. Petr Volf 21. 12. 2020


