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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 25.11. 2021 
 
Přítomni: prof. Aleš Bartoš, doc. Petr Bušek, doc. Zdeněk Drozd, doc. Tomáš Havránek, prof. Jiří 
Pokorný, doc. František Půta, prof. Petr Volf 
Za odbor pro vědu a výzkum: Mgr. Karolina Boňková, Ing. Marcela Horčičková, Mgr. Kateřina 
Michlová, Šárka Mrkvičková 
Omluveni: prof. Pavel Höschl 
 
Zasedání proběhlo kombinovanou formou. Materiály obdrželi účastníci předem.  
 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 22.10. 2020 
3. Žádosti o změnu  
4. Nové projekty soutěže GA UK_19.kolo 
5. Různé 
6. Příští termíny konání GR a OR GA UK 

 
 
1. Zahájení. Prof. Volf přivítal přítomné členy GR UK.  

 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 22. 10. 2021 
K bodu 3, bod d) Přírodovědecká fakulta zaslala dne 16.11. 2021 návrh na kandidáta do skupiny B -
CH. Vedení sekce B schválilo per rollam jmenování Dr. Kozlíka (PřF UK, Katedra analytické chemie). 
Jmenovací dopis byl odeslán.  
K bodu 3, bod e) Dr. Sojkovi, novému členu skupiny A-PP, byl odeslán jmenovací dopis. 
K bodu 4: řešitelé a vedoucí projektů byli vyrozuměni o výsledcích žádostí o změnu. Změny současně 
proběhly i v aplikaci.  
K bodu 5, bod b) Kancelář ověřila u programátorů, že střety zájmu budou v aplikaci ošetřeny (u 
zpravodaje by měly být vidět všechna pracoviště); u každého přihlášeného zpravodaje bude vidět 
aktuální počet nových projektů, kde je v roli hlavního zpravodaje. Přiřazení vedlejšího zpravodaje 
v sekci C bude možné řešit později. Vedlejšího zpravodaje v sekci C bude moci přidělovat vedoucí 
skupiny C1-C4. Kancelář ověřila u programátorů aplikace, že vedoucí skupiny bude mít práva přiřadit 
vedlejšího zpravodaje, jakmile bude projekt zařazen do skupiny.  
K bodu 5, bod e) Kancelář ověřila u programátorů, jak je aplikace nastavena pro odesílání žádostí o 
vypracování oponentského posudku. Aplikace zasílá tři žádosti o vypracování posudku najednou, 
pokud některý z oslovených odmítne, bude automaticky osloven další v pořadí. K projektu je možné 
nominovat více oponentů, pokud však zpravodaj bude chtít oslovit více než tři žádosti, musí odeslat 
žádost ručně.  
K bodu 9, bod b) programátor dodal medián z kvalitních projektů; počet znaků může být projednán 
na jednom z dalších zasedání GR UK. 
Stanovisko GR UK:  GR UK schválila zápis ze dne 22.10. 2021 v předloženém znění.  
 
3.  Žádosti o změnu  

V období od 22.10. 2021 do 25.11. 2021 jsme obdrželi 6 žádostí o změnu: 
- žádost o změnu řešitele, projekt č. 150120 
- žádost o přerušení řešení, projekt č. 528119, č. 159020, č. 634120 
- žádost o předčasné ukončení, projekt č. 1310120   
- Žádost o změnu hodnocení projektu č. 1749318 
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Detaily, včetně jmen řešitelů, důvodů žádostí a data jejich vyřízení, jsou k dispozici v  tabulce, 
která je neveřejnou přílohou zápisu (Příloha 1: Žádosti o změny). 
Stanovisko GR UK: Pět žádostí  o změnu bylo schváleno, u  projektu č. 1749318 GR UK na 
základě doporučení zpravodaje souhlasí se změnou hodnocení na splněno s výhradou (nikoli 
splněno).  

 
4. Nové projekty soutěže GA UK _19 kolo 

Podáno 815 projektů z toho 1 projekt není doporučen děkanem fakulty (LF HK, sekce C). 
Důvodem je to, že „ Projekt nesplňoval standardní údaje v řadě žádaných parametrů“.  Celkem 
22 projektů je podáno jako „interdisciplinární“.  
Informace o počtu v jednotlivých sekcích/skupinách, finančních požadavcích jsou zahrnuty 
v samostatné tabulce.  

Stanovisko GR UK: GR vzala informaci o počtu přihlášek na vědomí. GR se seznámila se 
zdůvodněními u nedoporučeného projektu. Tento projekt bude zařazen do evidence, nebude se ale 
posuzovat ani jinak hodnotit. V případě interdisciplinárních projektů bude zpravodaj projektu 
upozorněn, že je nutné přiřadit oponenta i z další sekce (skupiny). 

 
5. Různé  
a) Předrezervace – po kontrole GA UK (dne 22.11.2021) byly projekty zpřístupněny zpravodajům 
k předrezervaci. Zpravodajové byli  požádáni, aby si projekty rezervovali do pátku 26.11. 2021 
(včetně).   
 b) Měla by proběhnout včasná kontrola projektů dle zařazení do oborů. Projekty by měly být 
přesunuty do správné sekce/skupiny nejpozději do zasedání oborové rady.  Obdrželi jsme návrhy na 

přeřazení ze skupiny A - PP projektů č. 409622, 438222, 460122. 
c) po zasedání OR bude možné k projektům nominovat oponenty 
d) proběhne kontrola na potenciální duplicity mezi projekty GAUK a též GA ČR. Výsledky budou 
rozeslány členům Grantové rady. 
e) návrh na odměňování nejlepších projektů s hodnocením mimořádně dobrý. 
Stanovisko GR UK: a) GR vzala informace na vědomí, b) Kancelář obešle vedoucí skupin s žádostí, 
aby do pondělí 29.11.2021 zaslali návrhy na přeřazení projektů do jiné skupiny; vedení sekce C 
souhlasí s přeřazením tří uvedených projektů do sekce C, dodatečně bylo odsouhlaseno i přeřazení 
projektu č. 448122 ze skupiny PP do sekce C, c-d) GR vzala informace na vědomí g) GR souhlasí 
s návrhem.  
 
6. Příští termíny konání GR a OR GA UK: 
Zasedání 1. oborových rad GA UK v 19 kole.  
St. 1. 12. 2021 – zasedání OR A od 10:00 
Čt. 2. 12.  2021 – zasedání OR B od 10:00; zasedání OR C od 13:00 
Stanovisko GR UK: zasedání proběhne online formou, po společném úvodu prof. Volfa proběhne 
samostatné zasedání ve skupinách, po kterém bude následovat jednání vedoucích skupin se členy 
Grantové rady.  
 
Termíny zasedání 2. oborových rad GA UK:  
Úterý 22.2.2022 – zasedání OR A od 10:00 
Středa 23.2.2022 – zasedání OR B od 10:00 
Čtvrtek 24.2.2022 – zasedání OR C od 10:00 
  
Zasedání GR před 2. oborovými radami: 18.2. 2022 
Zasedání GR po 2. oborových radách: 1.3. 2022 
 
Zapsala: Karolina Boňková 15.12.2021 
Schválil: prof. Petr Volf  


