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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UNIVERZITY DNE 21.10.2020

Přítomni: doc. Drozd, prof. Maršálek, prof. Pokorný, doc. Půta, prof. Volf
Za odbor pro vědu a výzkum: Mgr. Boňková, Mgr. Michlová
Jako host: prof. Höschl, předseda Dozorčí rady grantového financování
Omluven: prof. Plzák, prof. Bartoš
Zasedání proběhlo formou on-line konference. Materiály obdrželi účastníci předem. 

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR ze dne 29.6.2020
3. Personální záležitosti – oborová rada 
4. Žádosti o změnu
5. Vyhlášení 18. kola soutěže GA UK – pravidla, aplikace
6. Informace v souvislosti s COVID-19
7. Příští termíny konání GR a OR GA UK
8. Různé

1. Zahájení
Prof. Volf přivítal všechny přítomné 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 29.6.2020
Str. 2, k bodu 3a) skupina FGM navrhla novým vedoucím skupiny Mgr. Markétu Supa, Ph.D. 
Str. 2, k bodu 3b) návrhový list z MFF jsme obdrželi dne 9.10.2020 (doc. Petr Tichý)
Str. 2, k bodu 3c) návrhové listy z LF Hradec Králové jsme obdrželi dne 16.10.2020
Str. 4, k bodu 8a) odměny pro zpravodaje byly vyplaceny v červenci 2020; letní balíček s úpravami 
aplikace byl připraven, ne všechny požadavky zatím byly nasazeny 
Str. 4, k bodu 8b) do aplikace bylo vloženo upozornění pro oponenty, že si mají výši úvazku hlídat
Str. 4, k bodu 8c) v aplikaci proběhne úprava, aby zpravodaj měl zpřístupněno bodové hodnocení 
oponenta
Str. 4, k bodu e) v instrukcích na webu a v informacích pro referentky je obsaženo doporučení 
podávat návrhy projektů v sekci B a C v angličtině

Závěr GR ke kontrole zápisu: GR schválila zápis ze zasedání z 29.6.2020 v předloženém znění

3. Personální záležitosti - oborová rada
Obměna oborových rad GA UK: 
a) C1: LF HK navrhuje za končícího zpravodaje doc. Kašku doc. Ivanu Kacerovskou
b) C2: LF HK navrhuje za končícího zpravodaje prof. Pudila doc. Jakuba Radocha
c) C3: LF HK navrhuje za končící zpravodajku prof. Řezáčovou prof. Stanislava Mičudu
d) B- MAT: MFF navrhuje za končícího zpravodaje prof. Dolejšího doc. Petra Tichého
e) B - MAT: vedoucím skupiny byl místo prof. Víta Dolejšího navržen doc. Miroslav Zelený
f) A - FGM: vedoucím skupiny byla místo Dr. Křečka navržena Dr. Markéta Supa

Stanovisko GR: a-d) GR schválila ke dni 21.10.2020  výše uvedené kandidáty jako nové zpravodaje ; 
e-f) GR schválila ke dni 21.10.2020 výše uvedené dosavadní zpravodaje jako vedoucí skupin
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4. Žádosti o změnu

Žádosti o změnu hodnocení: 
a) Projekt č. 1034216, řešitel zaslal dne 22. 7. 2020 žádost o změnu hodnocení. Na základě vydaného 
Jimp článku žádá o změnu hodnocení ze „splněno s výhradou“ na „splněno“. Zpravodaj projektu 
doporučuje žádosti vyhovět.
b) Projekt č. 1570218, řešitelka zaslala dne 7.7. 2020 aktuální verzi článku s doplněnou dedikací. Na 
základě toho žádá o změnu hodnocení z původního „hodnocení odloženo“ na splněno. 
c) Projekt č. 927916, řešitel zaslal dne 23.7.2020  potvrzení, že článek byl publikovaný. Na základě 
toho žádá o změnu hodnocení ze „splněno s výhradou“ na „splněno“. Zpravodaj projektu 
doporučuje žádosti vyhovět. 
d) Projekt č. 1456217,vedoucí projektu zaslal dne 4.9.2020 žádost o přehodnocení projektu 
s doplňujícími informacemi. Předseda OR na základě doložení potvrzení o přijetí článku do tisku, 
doporučuje změnu hodnocení z hodnocení „splněno s výhradou“ na „splněno“. 
e) Projekt č. 232217, řešitelka zaslala dne 15.10.2020 aktuální verzi článku s doplněnou dedikací. Na 
základě toho žádá o změnu hodnocení z původního „splněno s výhradou “ na „splněno“.    Zpravodaj
projektu doporučuje žádosti vyhovět.  
f) Projekt č. 142617, na základě doplňujících informací, které jsme obdrželi od vedoucí projektu dne 
23.7.2020, zpravodaj projektu doporučuje odklad hodnocení o jeden rok.

Stanovisko GR: a-e) GR souhlasí se změnou hodnocení na „splněno“; f) GR souhlasí s odkladem 
hodnocení o jeden rok (hodnocení odloženo).

Žádosti o změnu řešitele:
a) projekt č. 1118119, žádost o změnu řešitele, a to vzhledem k ukončení doktorského studia. Novou 
řešitelkou byla navržena dosavadní spoluřešitelka.  
b) projekt č. 406119, žádost o změnu řešitele, a to vzhledem k ukončení doktorského studia. Novým 
řešitelem byl navržen dosavadní spoluřešitel.
c) projekt č. 1164119, žádost o změnu řešitele, a to vzhledem k ukončení doktorského studia. Novým 
řešitelem byl navržen dosavadní spoluřešitel. Zpravodaj projektu doporučuje žádosti vyhovět. 
d) projekt č. 642218, žádost o změnu řešitele, a to vzhledem k ukončení doktorského studia. Novou 
řešitelkou byla navržena dosavadní spoluřešitelka. Zpravodaj projektu doporučuje žádosti vyhovět.
e) projekt č. 598120, žádost o změnu řešitele, a to vzhledem k ukončení studia. Novou řešitelkou byla 
navržena  dosavadní spoluřešitelka. Zpravodaj projektu doporučuje žádosti vyhovět.
f) projekt č. 252120, žádost o změnu řešitele, a to vzhledem k přerušení studia. Novou řešitelkou byla 
navržena dosavadní spoluřešitelka. Zpravodaj projektu doporučuje žádosti vyhovět. 

Stanovisko GR: a-f) GR souhlasí se změnou hlavního řešitele. 

Žádost o změnu vedoucího:
a) projekt č. 116462, č. 1164820, č. 1165220, žádost o změnu vedoucího projektu
b) projekt č. 426220, žádost o změnu vedoucího z důvodu ukončení pracovního poměru vedoucího 
stávajícího. 
Stanovisko GR: a-b) GR souhlasí se změnou vedoucího.

Žádost o změnu v rozpočtu: 
a) projekt č. 356120, žádost o přesun 40 000,- Kč z neinvestičních nákladů do osobních nákladů, 
důvodem je rozšíření řešitelského týmu. Zpravodaj projektu doporučuje změně vyhovět.
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b) projekt č. 938220, žádost o přesun částky 50 000,- Kč ze stipendia hlavního řešitele na 
spoluřešitele. Důvodem je skutečnost, že hlavnímu řešiteli není umožněn kvůli COVIDu návrat 
z Japonska do ČR. 
c) projekt č. 1372519, žádost o přesun 54 623,- Kč z neinvestičních nákladů do pobytových, důvodem 
je náhrada sběru dat „field experimentem“. Zpravodaj projektu doporučuje žádosti vyhovět. 
Stanovisko GR: a-c) GR souhlasí se změnou v rozpočtu. 

Žádost o předčasné ukončení: 
a) projekt č. 984218, řešitelka zaslala žádost o předčasné ukončení projektu z důvodu předčasného 
ukončení studia. Smlouva nebude podepsána, finanční prostředky se vrátí GAUK. 
Stanovisko GR: GR souhlasí s ukončením projektu 

5. Vyhlášení 18. kola soutěže GA UK
Formou Opatření rektora č. 30/2020 bylo s účinností k 1. říjnu 2020 zveřejněno Vyhlášení 18. kola 
Grantové agentury Univerzity Karlovy (2021).

Termínový kalendář soutěže GA UK:
Přihlášky nových projektů na rektorát: od 7. října 2020 do 16. listopadu 2020
Žádosti o pokračování na rektorát: od 7. října do 27. ledna 2021.
Závěrečné zprávy na rektorát: od 7. října do 8. dubna 2021. 

 Změny v „Zásadách činnosti GA UK Opatření rektora č. 31/2020). Zásadním rozdílem je 
možnost podávat si přihlášku pouze v době standardní doby studia. 

 Aplikace:
a)   Standardní doba studia: aplikace je nastavena tak, že studentovi, který překročil standardní 

dobu studia, není umožněno si podat přihlášku, aplikace ho na tento fakt upozorní. Přerušení se 
do celkové doby studia nezapočítává. 

b) Úprava čestného prohlášení: součástí přihlášky projektu je i čestné prohlášení o samostatném 
zpracování přihlášky a unikátních cílech projektu: nově se čestné prohlášení týká i programu START
c) V aplikaci byly provedeny úpravy dle požadavků GR a OR v rámci letního balíčku/2020 : 
zpravodajům by měly být k dispozici body z jednotlivých částí oponentského posudku; duplicitní 
projekty – nastavení výše shody; proběhla kontrola testovací verze aplikace, na jejímž základě 
proběhly v aplikaci úpravy (např. úprava textu automatických mailů odesílaných z aplikace, větší 
zdůraznění střetů zájmů, zdůvodnění děkana při nedoporučení projektu), v aplikaci bude upraveno, 
aby se i u nových projektů zobrazovaly texty hodnocení z různých úrovní (za zpravodaje, OR, GR)
d) Navýšení odměn pro oponenty: návrhy na navýšení odměn za oponentský posudek a zároveň 
navýšení počtu hodin na vypracování posudku ze dvou hodin na tři (návrhy: 3x250,- Kč, 3x300,-Kč)
e) termíny pro vypracování oponentských posudků: pokud bude žádost o vypracování 
oponentského posudku odeslána do 15.12.2020, bude termín na vypracování posudku prodloužen na 
tři týdny z dosavadních dvou.

Stanovisko GR: a-c) GR vzala informace na vědomí d) GR schvaluje odměnu za oponentský posudek 
ve výši 900,- (300 Kč/hodina) e) GR schvaluje prodloužení termínu pro vypracování posudku

6.  Informace týkající se COVID-19
- otázka možnosti druhého odkladu hodnocení kvůli situaci způsobené COVID-19 (druhý odklad 
hodnocení aktuálně umožněn pouze ze závažných zdravotních důvodů či mateřské a rodičovské 
dovolené)
- přesuny finančních prostředků v souvislosti s COVID-19 (změna odsouhlasená GR dne 16.4. 2020 –
přesun z položky „pobytových náklady“ do jakékoli jiné položky bez žádosti), před hodnocením VZ/ZZ 
nutno upozornit zpravodaje, že není vyžadována žádost o změnu
- možnost konání OR distančně nebo v omezeném počtu
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Stanovisko GR: GR se usnesla, že změny v projektech v souvislosti s COVID-19 se dají očekávat; 
druhý odklad hodnocení bude možný (za předpokladu řádného zdůvodnění)

7. Příští termíny konání GR a OR GA UK:
GR v 18. kole před OR GA UK: 25. 11. 2020 (St) od 10 hod. Zasedání GR se uskuteční online formou. 

Termíny zasedání 1. oborových rad GA UK v 18. kole: 
2. 12. (St) 2020 – zasedání OR C od 10 hod. 
3. 12. (Čt) 2020 – zasedání OR A od 10 hod.
4. 12. (Pá) 2020 – zasedání OR B od 10 hod.
Stanovisko GR: Je pravděpodobné, že zasedání OR nebude možné uspořádat prezenčně. GR se 
usnesla, že původní termíny konání oborových rad zůstávají v platnosti a zasedání se uskuteční online 
formou. Zasedání se zúčastní vedoucí skupin a případně i další zájemci z řad zpravodajů. Tomuto 
zasedání budou předcházet schůzky jednotlivých skupin se svými vedoucími, opět online formou. 
Vedoucí skupin budou požádáni, aby zajistili uspořádání online schůzky své skupiny a kancelář GAUK 
jim před zasedáním rozešle potřebné informace o projektech. 
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

8. Různé: 
a) START: deklarace vzájemného vztahu GA UK a START. Děkanům fakult byl odeslán dopis 
upřesňující vzájemný vztah: je možné podat oba projekty, ale v případě financování  START nebude 
přiděleno financování GAUKu. Jakmile obdržíme nové návrhy projektů GAUK, proběhne kontrola 
hlavních řešitelů a tematické shody s projekty podanými do programu START.
b) úprava smluv: na základě výhrad, které jsme obdrželi od Právnické fakulty, v novém kole proběhne 
úprava smluv (čl. 6, odst. 2 a 3), pro pokračující projekty se od příštího roku nebude vystavovat 
smlouva ale pouze dodatek.

Stanovisko GR: a) GR se usnesla, že potencionálně duplicitní projekty, které vzejdou z kontroly 
v aplikaci, budou vyhodnoceny členy GR; b) GR vzala informaci na vědomí

23.10. 2020
Zapsala: Mgr. Karolina Boňková
Schválil: prof. Petr Volf


