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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UNIVERZITY DNE 18.2.2022 

 

 

Přítomni: prof. Aleš Bartoš, doc. Zdeněk Drozd, prof. 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, Dr. Petr Nohel  

Omluven: doc. Petr Bušek, prof. Pavel Höschl 

 

Zasedání proběhlo kombinovanou formou konference. Materiály obdrželi účastníci předem.   

  

 

Program:  

1. Zahájení  

2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 25. 11. 2021 

3. Dozorčí rada GA UK   

4. 19. kolo soutěže GA UK   

a. Informace o počtu podaných projektů a požadovaných financích  

b. Zrušené přihlášky  

c. Předčasně ukončené projekty  

d. Přerušené projekty  

e. Žádosti o změny   

f. Pokračující projekty  

g. Duplicity (GA UK a GA UK) 

5. Aktuální stav hodnocení projektů  

6. Organizace zasedání OR  

7. Termíny zasedání OR a GR  

8. Různé 

  

1. Zahájení  

      Prof. Volf přivítal členy Grantové rady UK.  

       

2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady univerzity ze dne 25. 11. 2021 

Str. 1 -2, k bodu 3: Řešitelé a jejich vedoucí byli informováni o stanovisku GR k žádostem o změny, 

změny byly provedeny v rámci aplikace.   

Závěr GR: GR schválila zápis ze dne 25. 11. 2021 v předloženém znění.  

 

3. Dozorčí rada GA UK  

K 1.3. 2022 končí funkční období 4 členům DR GA UK (prof. Höschl, prof. Tomášek, prof. Červinková, 
prof. Komárek). Dr. Bittnerová byla 27. 1. 2021 navržena zástupcem AS UK, členství JUDr. Tomáše 
Horáčka, Ph.D.  vyplývá přímo z funkce kvestora UK, členem Dozorčí rady je od 1.3. 2020. Současní 
členové, kterým končí funkční období, s výjimkou prof. Komárka, souhlasí s pokračováním v DR. Místo 
prof. Komárka bude navržena novou členkou DR prof. RNDr. Zuzana Bosáková, Csc., jako zástupkyně 
pro přírodovědnou oblast.  

Kandidatura prof. Höschla bude projednána na Vědecké radě UK dne 24.2. 2022.  Nominace členů 
DR, kterým končí funkční období, DR budou projednáni na zasedání KR dne 28.2.2022.  
Stanovisko GR: GR bere tuto informaci na vědomí 

  

4. Informace k 19. kolu soutěže GA UK  
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a) Informace o počtu podaných projektů a požadovaných financích   

      Prof. Volf informoval o počtu podaných projektů v 19. kole soutěže GA UK a jejich finančních    

požadavcích. Celkem  811 nových projektů (v loňském roce 784), požadované finance 188 968 tis. Kč. 

Rozdělení dle skupin v přiložené tabulce.  Zpravodajům bylo doporučeno, aby hodnocení nových 

projektů zpracovali nejpozději týden před zasedáním OR.  

      Výroční zprávy byly dne 2.2. 2022 zpřístupněny zpravodajům, kteří byli informováni e-mailem, 

jedná se o 480 projektů (v loňském roce 486), požadované finance 108 604 tis. Kč.  Zpravodajové 

byli požádáni, aby výroční zprávy zhodnotili do čtvrtka 17.2.2022.  

     V sekci C byli 13.1. 2022 vedoucí skupin požádání, aby u všech projektů jmenovali vedlejší 

zpravodaje.  Vedlejší zpravodajové byli nominováni do 27.1. 2022.  

Stanovisko GR: GR bere informaci na vědomí  

  

b) Zrušené přihlášky  

Projekt č. 4322,  PřF, B-BIO, zrušen na základě žádosti o stažení projektu z důvodu ukončení studia 

Projekt č. 28322,  3.LF UK, C4, zrušen na základě žádosti o stažení projektu z důvodu ukončení studia  

Projekt č. 460122, FTVS, C1, zrušen na základě převzetí role hlavního řešitele u projektu č. 389821 

Stanovisko GR: GR bere informaci na vědomí.  

   

c) Předčasně ukončené projekty – podají závěrečnou zprávu  

 

  Žádosti o předčasné ukončení  

  číslo  fakulta sekce skupina důvod 

1 18121 PřF B BIO ukončení studia 

2 116120 PřF B CH vše vyřešeno 

3 938220 MFF B FYZ ukončení studia  

4 288121 FSV A HE ukončení studia 

5 802120 FF UK A PP zdravotní důvody 

  

Stanovisko GR: GR souhlasí s předčasným ukončením projektů, řešitelé podají v řádném termínu 

závěrečnou zprávu;  u projektu č. 1116120  GR doporučuje pochvalu  v hodnocení ZZ za vyřešení 

v předtermínu.  

 

d) Projekty  přerušené z důvodu mateřské dovolené nebo zdravotních důvodů 

1 528119 PF A TFP   zdravotní důvody  
2 159020 1.LF C C1   rodičovská dovolená  
3 634120 PřF B BIO   rodičovská dovolená  
4 1516120 FSV A EK   rodičovská dovolená  
5 898120 FF UK A HE   rodičovská dovolená  
6 1312220 FaF C C4   rodičovská dovolená  
7 642420 PřF B BIO   rodičovská dovolená  
8 1420120 PřF B BIO   rodičovská dovolená  
9 44120 2.LF C C4   rodičovská dovolená  

10 834119 PedF A PP   rodičovská dovolená  
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Stanovisko GR: GR souhlasí s přerušením projektů na jeden kalendářní rok, v případě, že řešitel 

bude požadovat  přerušení  řešení projektu na další kalendářní rok, je nutné zaslat GR UK další 

žádost. GR UK stanovila, že celková maximální délka přerušení jsou tři roky.  

  

        

e) Žádosti o změnu   

Žádosti o změnu hlavního řešitele  

žádost o změnu řešitele 

  číslo fakulta sekce skupina důvod 

1 360221 Faf  B CH 

nová řešitelka bude 
provádět většinu 
výzkumných prací  

2 389821 FTVS A PP ukončení studia 

3 574120 MFF B FYZ přerušení studia 

 

 

Žádosti o změnu vedoucího  

žádost o změnu vedoucího  

  číslo fakulta sekce skupina  

1 327421 FSV A EK  

2. 
382521 

PřF B BIO  

 

 

Žádost o změnu hodnocení  

žádosti o změnu hodnocení 

  číslo fakulta sekce skupina 
nové 

hodnocení  

1 1590119 FaF B CH 0 

2 1114216 LF Plzeň C C1 nesplněno 

3 826120 FF UK A HE splněno 

4 1442217 PřF B GEO splněno 

  

 

Stanovisko GR:  žádosti o změnu hlavního řešitele byly schváleny; žádosti o změnu vedoucího 

projektu byly schváleny; žádosti o změnu hodnocení ad1): jelikož byl doložen zatím pouze rukopis 

článku a nikoli potvrzení o přijetí publikace, bude žádost odložena ad2) GR nesouhlasí s 

přehodnocením projektu z důvodu doložení publikačních výsledků s ročním zpožděním – projekt 

byl hodnocen v roce 2020 – výsledky měly být doloženy do konce roku 2020; projekt zůstává 

nesplněný ad 3,4) vzhledem k doložení publikačních výstupů GR souhlasí se změnou hodnocení na 

splněno.  

  

f) Pokračující projekty: celkem 480  
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Projekty navržené k ukončení  

 

a) Projekt č. 1280120,  a 1311620,  (A, INF). Obdrželi jsme stanovisko zpravodaje a vedoucího 

skupiny. Řešitelé obou projektů byli upozorněni v hodnocení předchozí výroční zprávy na nutnost 

dokládat publikační výstupy. Vzhledem k tomu, že projekty nemají ani za tento rok výstupy, skupina 

INF rozhodla o ukončení obou projektů po druhém roce řešení.  

b) Projekt č. 342521,( A, TFP).  Projekt navržen k ukončení z důvodu nedostatečných publikačních   

výsledků  

c) Projekt č. 1516120 (A, EK); č. 44120, (C, C4) – přerušené  

Stanovisko GR:  a) GR  souhlasí, b) Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt po prvním roce řešení, 

bude zpravodaj požádán o zvážení rozhodnutí případně i s krácením financí, c) Jedná o přerušené 

projekty z důvodu rodičovské dovolené a proto budou zpravodajové požádáni o přehodnocení 

rozhodnutí. 

 

g) Duplicity   

g1) duplicity GA UK versus GA UK: GR prověřila potencionální duplicity u projektů GA UK. U žádného 

projektu GR duplicitu neshledala.  

 

5. Aktuální stav hodnocení návrhů projektů   

  

a) Oponentura označena jako „posudek odevzdán po zanesení doporučení zpravodaje“  

      Projekt č. 338622, B-BIO;  č. 346122, C-C4, 393922,B-GEO; č. 415922, C- C1;    č. 234222, C-C1 

 

Stanovisko GR: Zpravodajové uvedených projektů budou požádáni, aby do svého hodnocení zahrnuli 

i posudek obdržený po vypracování jejich hodnocení.  

 

b) Oponentury označené jako nerelevantní 

a) Projekt č. 164222, 3.LF UK, C1. Zpravodajka dodatečně zjistila, že oponent má společné publikace 

s vedoucím projektu v posledních 3 letech.  

b) Projekt č. 199222,1.LF UK, C4. Jako nerelevantní byl označen kritický posudek  

 

c) Projekt č. 432322, PedF, A-PP. Jako nerelevantní byl označen kritický posudek  

 

d) Projekt č. 234222, 3.LF UK, C1, jako nerelevantní byl označen kritický posudek  

Stanovisko GR: a) Oponentura byla označena jako nerelevantní odůvodněně, b-d) GR hodnotí 

jednomyslně posudky jako relevantní. Zpravodajové budou požádáni, aby v aplikaci změnili označení 

nerelevantnosti a posudky zohlednili ve svém hodnocení.  

c) Interdisciplinarita 

U projektů označených jako interdisciplinární je vyžadován posudek i z druhé uvedené skupiny. Takto 

označených projektů je celkem 21. Vedoucí skupin byli dne 28.1. 2022 požádáni, aby prověřili, zda je 

interdisciplinarita odůvodněná a pokud ano, aby ve spolupráci se zpravodajem zajistili posudek od 

daného odborníka.  



  5  

Stanovisko GR: GR bere na vědomí  

 
d) Počty vypracovaných posudků:  (stav k 17.2.)  

         Nové projekty s 2 a více oponentskými posudky: 806 
         Nové projekty s 1 oponenturou: 4 
         Nové projekty bez odevzdaných oponentských posudků: 1 
        Projekty bez vypracovaného hodnocení : 83 
 
Stanovisko GR: GR bere informaci na vědomí, vše je třeba dořešit před zasedáním OR (oponentury, 

shrnutí zpravodaje u nových i pokračujících projektů, doporučení/nedoporučení, projekty k 

projednání). Zpravodajové /vedoucí skupin budou upozorněni.  

  

6. Systém hodnocení projektů Návrh:  

a) Rozdělení projektů do tří skupin podle počtu a financí by mělo být následující:  

„D“ – max. 25 % a max. 2/3 z částky určené pro nové projekty  

KP" – NEJMÉNĚ 25% - v letošním roce bude zapotřebí širší šedá zóna N“ 

– zbytek   

  

b) Úkolem vedoucích skupin je zajistit, aby maximálně 2/3 z částky určené pro nové projekty byly 

použity na Doporučené projekty. Zbylá třetina tvoří rezervu pro projekty KP (+ DKP + NKP). 

Bodová hranice byla stanovena pro projekty D-KP: více než 50 bodů, pro N-KP: 45 bodů a méně. 

Projekty, u nichž je rozpor mezi hodnocením zpravodaje a oponentů je tak třeba znovu projednat 

na oborové radě a porovnat v rámci celé skupiny.   

  

c) Návrh na zasedání OR GA UK: Vedoucí skupin hromadně doporučí pokračující projekty za svoji 

skupinu v “Hromadném nastavení doporučení Oborové rady“. Dále budou určovat pořadí 

projektů k projednání v aplikaci z „Přehledu řešení přihlášek“  - „Nastavení projektů, kde 

nastavíte pořadí projektů, které by měly být financovány, poté hromadně doporučí nové projekty 

za svoji skupinu opět v “Hromadném nastavení doporučení Oborové rady“. Úpravy budou 

provedené vedoucím skupiny v aplikaci na úrovni oborové rady.     

Stanovisko GR: a) vzhledem k předpokládané úspěšnosti není nutné plošné krácení požadovaných 

financí, GR doporučuje postupovat individuálně, b- c) GR bere na vědomí  

  

7. Rekapitulace termínů příštích zasedání OR a GR:   

  

Termíny zasedání 2. oborových rad GA UK:   

22.2.2022 – OR A od 10:00 

23.2.2022 – OR B od 10:00 

24.2. 2022 – OR C od 10:00 

 
Termín GR po zasedáních OR: 1. 3. 2022 od 14:00 hod.  

Stanovisko GR: na základě vyjádření vedoucích skupin ohledně preferované formy zasedání, GR 

rozhodla, že se zasedání uskuteční online formou. Každý den od 14:00 budou následovat schůzky 

vedoucích skupin s GR.  Schůzky ve skupině organizují vedoucí skupin samostatně, schůzky se musí 

uskutečnit před zasedáním vedoucích s GR.  

  

8. Různé  

a) odebrání práva zpravodajům označovat posudky jako nerelevantní 

b) informace Dr. Petra Nohela k FUUP z SVV a GAUK   
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Stanovisko GR: a) zpravodajové budou mít i nadále právo označovat posudky jako nerelevantní, GR 

má právo rozhodnout o adekvátnosti rozhodnutí, v aplikaci by mělo být zdůrazněno, jaké posudky 

mohou být označené jako nerelevantní; do aplikace by mělo být i nasazeno označení projektů, které 

se liší 30 body b) GR vítá skutečnost, že na projekty GAUK je možno uvolnit 8 mil. Kč 

 

Zapsala Karolina Boňková 28.2. 2022 

Schválil: 28.2. 2022 prof. Petr Volf 


