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Zápis ze zasedání Grantové rady UK dne 18.5.2022 
 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady Univerzity ze dne 7.4.2022 
3. Žádosti o změnu v projektech SVV 
4. Personální záležitosti 
5. Námitky navrhovatelů k nepřijetí projektů v 19. kole soutěže GA UK 
6. Žádosti o změny u nových nebo probíhajících projektů 
7. Závěrečné zprávy 
8. Náměty na úpravu GA UK  
9. Vyhlášení nového kola soutěže 
10. Rekapitulace a stanovení termínů příštího zasedání Oborových rad a Grantové rady UK 
11. Různé 
 
 
Přítomni:  
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, Šárka 
Mrkvičková, Dr. Petr Nohel  
Jako host: prof. Pavel Höschl, prof. Ladislav Krištoufek 
Omluveni: doc. Petr Bušek (online) 
 
1. Zahájení  
Prof. Volf přivítal na zasedání GR předsedu Dozorčí rady, prof. Höschla a prorektora prof. 
Krištoufka. Prof. Krištoufek poděkoval přítomným členům GR a DR za jejich práci pro GA UK.  
 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 7.4.2022 
- bod 3) fakulty byly obeslány s žádostí o nominace na nové členy OR – termín 15.6.2022; 
bod 4) odpovědi na všechny námitky k hodnocení projektů byly odeslány v termínu; bod 5) 
zpravodajové projektů, u kterých GR odsouhlasila druhý odklad hodnocení,  byli informováni; 
bod  6) všechny ZZ doručeny;  bod 7) vedoucí skupin informováni o návrzích na  Cenu GR; 
bod 8) finanční prostředky byly odeslány na fakulty  
Stanovisko GR: GR bere na vědomí  
 
3. Žádosti o změnu v projektech SVV 
LFHK podala návrh na změnu řešitele u projektu SVV č. 260542 

LFHK podala návrh na změnu řešitele u projektu – konference SVV č. 260546 
FF podala návrh na změnu řešitele u projektu SVV č. 260558 
Stanovisko GR: Požadované změny GR na svém zasedání projednala a návrhy na nové 
řešitele projektů SVV schválila. 
 
4. Personální záležitosti 
Oborové rady:  
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-  fakulty byly požádány o zaslání nominací do OR do 15.6.,GR zvolí nové členy na příštím 
zasedání GR 
Grantová rada:  
- sekce B: funkční období končí předsedovi sekce, doc. Půtovi, předsedou se stane dosavadní 
místopředseda doc. Drozd. 
- sekce C: funkční období končí předsedovi sekce, prof. Bartošovi, předsedou se stane 
dosavadní místopředseda doc. Bušek 
Stanovisko GR: jako místopředseda sekce B byl doporučen doc. Michal Vinkler (vedoucí 
skupiny BIO), jako místopředseda sekce C doc. Jakub Suchánek (vedoucí skupiny C1). 
Pokud budou jmenovaní souhlasit s kandidaturou, návrhy budou projednány na zasedání 
OR, nové složení GR bude předloženo ke schválení Kolegiu rektorky.  

 
5. Námitky navrhovatelů k nepřijetí nebo krácení projektů v 19. kole soutěže GA UK. 
Ke dni 6.4. 2022 jsme obdrželi celkem 12 námitek proti hodnocení projektu či jeho krácení. 
Osmi z nich již byla do uvedeného data na základě stanoviska zpravodaje a vedoucího 
skupiny vypracována a odeslána zamítavá odpověď. Zbylé čtyři námitky byly v době konání 
GR v řešení.  Na základě stanoviska zpravodaje a vedoucího skupiny byly po zasedání GR 
zaslány zamítavé odpovědi k námitkám k hodnocení projektu č. 371721, č. projektu 118122;  
č. 36122 a č. 198922.  
Dne 6. 4. 2022 jsme obdrželi poslední námitku č. projektu 340322. Na základě stanoviska 
zpravodaje a vedoucího skupiny byla odeslána zamítavá odpověď.  
Stanovisko GR: GR bere na vědomí  
 
6. Žádosti o změny u nových nebo probíhajících projektů 

- Žádost o zrušení projektu č. 130422 z důvodu ukončení studia.  
- Žádost o předčasné ukončení projektu č. 1264120 z důvodu ukončení studia.   
- Žádost o přerušení projektu č. 586120 z důvodu rodičovské dovolené od 1.6.2022  
- Žádost o druhý odklad hodnocení č. projektu 912218, č. projektu 504218, č. projektu 

158720, č. projektu 498119, č. projektu 1154418  
- Žádosti o změnu hodnocení projektu č. 810216  
- Žádosti o změnu hodnocení projektu č. 1438217  
- Žádost o změnu čerpání financí projektu č. 52220  
- Žádost o změnu čerpání financí projektu č. 352722 

Stanovisko GR:  GR schválila žádosti o změny, jedinou výjimkou je projekt č. 810216, kdy 
nebyl dodržen termín na doložení publikačních výsledků. U projektu č. 1154418 vedoucí 
skupiny EK konstatuje, že druhý odklad není nutný, projekt může být na základě 
doložených výsledků hodnocen splněný 

 
7. Závěrečné zprávy 
a) Bylo podáno celkem 464 závěrečných zpráv. Zpravodajové byli požádáni o dokončení 
hodnocení do 17.5. 2022. Ke dni 18.6. 2022 zbývá stále cca 100 nezhodnocených ZZ. 
Zpravodajové budou upozorněni, aby dokončili hodnocení co nejdříve.  
b) Některé ZZ obsahují žádost o třetí odklad.  
Stanovisko GR: a) GR bere na vědomí; b) GR konstatovala, že možnost třetího odkladu 
hodnocení není možná 

 
8. Náměty na úpravy GA UK  
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- Schůzka s panem Popelkou ohledně aplikace GA UK se uskuteční v pátek 20.5. 2022.  Na 
zasedání OR lze očekávat další náměty k úpravě aplikace.  
Stanovisko GR: GR bere na vědomí 
 
9. Vyhlášení nového kola soutěže  
vyhlášení nového kola soutěže, GR navrhuje následující termíny:  
přihlášky nových projektů: 3.10. 2022 - 15.11.2022 (vloni 1.10.-11.11.2021) 
výroční zprávy: 3.10. 2022 -26.1.2023 (letos  27. 1. 2022) 
závěrečné zprávy: 3. 10. 2022 – 17. 4. 2023 (letos 5. 4. 2022) 
Stanovisko GR: GR souhlasí s termíny nového kola soutěže; návrh na vyhlášení nového 
kola soutěže bude předložen na jednání Kolegia rektorky dne 13.6. 2022 
 
10. Rekapitulace a stanovení termínů příštího zasedání Oborových rad a Grantové rady  

a) 3. zasedání OR: stanoveny termíny: OR A 24.5.2022, OR B 23.5.2022 a OR C 24.5. 
2022, vždy od 10 hod. Zasedání proběhne prezenčně v Zelené posluchárně  

b) GR: stanoven termín: 30.5. 2022 od 10 hod.  
      c)  Návrh termínu zasedání 1. oborových rad GA UK ve 20. kole (1. nebo 2. týden prosince 
2022) 
Stanovisko GR: k bodu a)c) GR souhlasí, k bodu b) příští GR se uskuteční 20.6. 2022 – poté, 
co obdržíme nominace fakult na nové členy OR 
 
11.  Různé 
a)  Specifikace podskupin GAUK B-BIO  
b)  Cena GR: statut Ceny Grantové rady projednán Kolegiem rektorky; dle vyjádření MŠMT 
však nelze financovat z režie GA UK;  předání Cen GR by mohlo proběhnout  30.9.2022 ve 
Vlasteneckém sále 
Stanovisko GR: a) podskupiny BIO budou nadefinovány do zasedání OR B; k bodu b) bude 
nutné najít náhradní zdroje financování 
 
Zapsala: Karolina Boňková 
Schválil: prof. Petr Volf 


