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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UNIVERZITY DNE 22. 10. 2021

Přítomni: prof. Aleš Bartoš, doc. Petr Bušek, doc. Zdeněk Drozd, prof. Jiří Pokorný, doc. František 
Půta, prof. Petr Volf
Za odbor pro vědu a výzkum: Mgr. Karolina Boňková, Mgr. Kateřina Michlová
Omluveni: doc. Tomáš Havránek, prof. Pavel Höschl

Zasedání proběhlo prezenčně. Materiály obdrželi účastníci předem. 

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR ze dne 22. 6. 2021
3. Personální záležitosti – Oborová rada 
4. Žádosti o změnu
5. Vyhlášení 19. kola soutěže GA UK – pravidla, aplikace
6. Informace v souvislosti s COVID-19
7. Nová aplikace GA UK
8. Příští termíny konání GR a OR UK
9. Různé

1. Zahájení
Prof. Volf přivítal členy GR UK, představil nového  místopředsedu sekce C, doc. Petra Buška, a  
omluvil nepřítomného doc. Havránka a prof. Höschla, předsedu Dozorčí rady. 

2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 22. 6. 2021. 
K bodu 3) Pedagogická fakulta UK zaslala nominaci dr. Sojky do skupiny PP; Přírodovědecká fakulta 
UK zašle nominace kandidátů do skupiny CH a C (specializace biochemie)
Stanovisko GR UK: GR UK schválila zápis ze zde 22. 6. 2021 v předloženém znění

3. Personální záležitosti
a) Ke dni 31. 8. 2021 skončilo funkční období prof. Maršálkovi (předseda sekce A) a prof. Plzákovi 
(předseda sekce C). Za nové předsedy byli zvoleni dosavadní místopředsedové – prof. Pokorný a 
prof. Bartoš. Novými místopředsedy byli zvoleni doc. Havránek a doc. Bušek. Místopředsedové byli 
dne 28. 6. 2021 schváleni rektorem UK za členy GR UK. 
b) Na zasedání GR UK dne 22. 6. 2021 byli potvrzeni vedoucí skupin. 
c) Nově jmenovaným a končícím členům OR byl na začátku září zaslán jmenovací/děkovný dopis. 
d) Nebyly dosud doručeny dodatečné nominace z Přírodovědecké fakulty UK (náhrada za prof. 
Bosákovou, jednoho biochemika do skupiny B-CH) a jednoho biochemika do C.  Vědecká rada PřF UK 
projedná nominace na zasedání 11. 11. 2021. 
e) Dne 9. 7. 2021 jsme obdrželi návrhový list Dr. Petra Sojky z Pedagogické fakulty do skupiny A-PP 
(specializace lingvistika). 
Stanovisko GR UK: a-c) GR UK vzala na vědomí d) jakmile obdržíme návrhové listy z Přírodovědecké 
fakulty, GR UK může schválit kandidáty per rollam; e) GR UK schválila jmenování dr. Petra Sojky do 
skupiny PP; bude mu odeslán jmenovací dopis. 

4. Žádosti o změnu
V období od 22. 6. 2021 do 22. 10. 2021 bylo podáno 9 žádostí o změnu hlavního řešitele na 
dosavadního spoluřešitele, 3 žádosti o změnu vedoucího, 5 žádostí o změnu financí, 7 žádostí o 
předčasné ukončení řešení projektu a 1 žádost o přerušení projektu ze zdravotních důvodů. Zároveň 
bylo projednáno 7 žádostí o změnu závěrečného hodnocení. 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).
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Stanovisko GR UK: Žádosti o změnu byly  schváleny, jedinou výjimkou je projekt č. 954218
(žádost o změnu hodnocení, kde  GR UK na základě stanoviska zpravodaje projektu a vedoucího 
sekce C změnu hodnocení nedoporučila). 

5. Vyhlášení 19. kola soutěže GA UK
Opatřením rektora č. 31/2021 bylo s účinností k 1. červenci 2021 zveřejněno Vyhlášení 19. kola 
Grantové agentury Univerzity Karlovy (2022).

Termínový kalendář soutěže GA UK:
Přihlášky nových projektů na rektorát: od 1. října 2021 do 11. listopadu 2021
Žádosti o pokračování na rektorát: od 1. října 2021 do 27. ledna 2022. 
Závěrečné zprávy na rektorát: od 1. října 2021 do 5. dubna 2022. 

a) Proděkanům jednotlivých zaslán 21. 9. 2021 dopis prof. Volfa ohledně vyhlášení 19. kola soutěže 
(stejný den odeslány informace pro fakultní referenty).
b) Rektorátní termín přihlášek nových projektů je stanoven na 11. 11. 2021.  Po tomto termínu 
proběhne ze strany GA UK kontrola přihlášek, poté budou zpřístupněny přihlášky členům Oborové 
rady s žádostí, aby se k projektům přihlásili jako potencionální zpravodajové. Vedoucí skupin budou 
informováni, aby každému projektu stanovili zpravodaje do zasedání Oborových rad (případně bude 
možno dořešit na zasedání OR).
c) Změny oproti minulému kolu jsou uvedené v „Zásadách činnosti GA UK“ Opatření rektora č. 
35/2021). Zásadním rozdílem je stanovení minimálně 75% podílu prostředků na stipendia 
z celkových osobních nákladů. Změnu si vyžádala nová „Pravidla pro poskytování účelové podpory 
na specifický vysokoškolský výzkum (čl. 3, bod c) odst. 9.) která schválila Vláda České republiky svým 
usnesením ze dne 30. září 2019. Aplikace "hlídá" stanovený poměr stipendií z celkových osobních 
nákladů a upozorní navrhovatele, pokud je poměr nedodržen.

Stanovisko GR UK: a) GR bere na vědomí. b) Kontrola přihlášek ze strany GA UK bude probíhat 
maximálně 10 dnů, členové Oborových rad budou mít projekty zpřístupněné od 22. 11. 2021. 
Členové OR by se měli přihlásit k projektům jako potencionální zpravodajové do 26. 11. 2021.
V období od 27. 11. 2021 do zasedání Oborových rad by měli vedoucí skupin (v případě sekce C 
vedoucí sekce C) stanovit zpravodaje projektů. Vedoucí skupin/vedoucí sekce C budou včas 
informováni. Projekty ze sekce C budou zkontrolovány a zpřístupněny přednostně. Kancelář ověří u 
programátorů, zda budou v aplikaci ošetřeny střety zájmu a 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 by mohl přidělovat 
vedoucí skupiny C1-C4. Kancelář ověří u programátorů aplikace, zda by bylo možné zajistit právo 
pro vedoucí skupin.   c) GR UK bere na vědomí.

Úpravy aplikace:

a) Úprava čestného prohlášení: součástí přihlášky projektu je i čestné prohlášení o samostatném 
zpracování přihlášky a unikátních cílech projektu. V tomto roce se nepodávají přihlášky do projektu
START, a proto došlo k úpravě čestného prohlášení (již není zahrnuto vyjádření, že je nutné se vzdát 
projektu GA UK, pokud obdrží projekt START). Nebezpečí překryvu s probíhajícími projekty START 
řeší čestné prohlášení. Znění nového čestného prohlášení bylo odsouhlaseno GR UK per rollam. 
b) V aplikaci byly provedeny úpravy dle požadavků GR a OR v rámci letního balíčku/2021; proběhla 
kontrola testovací verze aplikace, na jejímž základě proběhly v aplikaci úpravy. 
c) Úprava přihlášky v části: “Vysvětlení návaznosti na jiné projekty řešené vedoucím nebo 
navrhovatelem“ Úprava se týká konkrétnější specifikace projektů, které je v této části nutné uvést. 
(viz Příloha 3: Návaznost projektů). GR UK schválila předem úpravu textu per rollam. 



3

d) V aplikaci proběhla úprava týkající se přerušených projektů. Přerušený projekt bude opatřen 
příznakem „přerušen“ a bude možno do aplikace uvést délku přerušení. Řešitel přerušeného projektu 
by měl do konce listopadu zaslat žádost GR UK, zda si přeje přerušit projekt i v dalším roce. Řešitelé 
budou upozorněni, že je nutné zaslat žádost opětovně. 
e) V aplikaci proběhla úprava principu odesílání žádostí o vypracování oponentského posudku –   
oslovování maximálně tři oponenti najednou. Zpravodajové budou vyzvání, aby zadali k jednomu 
projektu do aplikace maximálně tři oponenty.

Stanovisko GR UK: a-d) GR UK bere úpravy aplikace na vědomí  e) Kancelář zajistila analýzu počtu 
oponentských posudků, které jsme obdrželi v minulém kole, a na jejím základě GR UK navrhuje 
změnu v aplikaci tak, aby byli k projektu nominováni (a najednou obesíláni) maximálně 4 oponenti.  
Do příštího zasedání GR bude nutné ověřit u programátora, jak je aplikace nastavena. Počet 
oponentů bude ještě prodiskutován. 

6.  Informace týkající se COVID-19
- přesuny finančních prostředků v souvislosti s COVID-19 (zůstává v platnosti změna odsouhlasená GR 
dne 16. 4. 2020 – přesun z položky „pobytových náklady“ do jakékoli jiné položky bez žádosti);
Stanovisko GR UK: na jaře 2022 bude možné rozhodnout, zda rozhodnutí zůstane ještě v platnosti 

7. Nová aplikace GA UK
Probíhá analýza stávající aplikace GA UK a návrhy na implementaci do nové aplikace sjednocené do IS 
Věda. Pilotní verze aplikace by měla být hotova na jaře 2022. Poslední schůzka s ÚVT proběhla za 
účasti pana Šroma dne 14. 10. Další schůzky budou následovat. 
Stanovisko GR UK: GR UK bere na vědomí

8. Příští termíny konání GR a OR GA UK:
GR UK v 19. kole před OR GA UK: 25. 11. 2021 (Čt) od 10 hod. 

Termíny zasedání 1. oborových rad GA UK v 19. kole: 
1. 12. (St) 2021 – zasedání OR A od 10 hod (zelená posluchárna)
2. 12. (Čt) 2021 – zasedání OR B od 10 hod. (zelená posluchárna); OR C od 13:00 (modrá posluchárna)
Stanovisko GR UK: Vzhledem k epidemiologické situaci je možné, že zasedání se uskuteční online či 
hybridní formou. Vedoucí skupin ze sekce A a B/vedoucí sekce C budou požádáni o stanovení
zpravodajů ještě před zasedáními OR. 

Předběžné termíny zasedání 2. oborových rad GA UK (únor 2022) a zasedání GR před 2. oborovými 
radami a po nich: 
Stanovisko GR: Termíny únorových zasedání OR a GR budou stanoveny na příštím zasedání GR dne 
25. 11. 2021. Nelze počítat s termínem 5. - 13. 2. 2022. 

9. Různé: 
1. nová aplikace: podněty na úpravu přihlášky
a) možnost podání přihlášky projektu ve slovenštině
b) počty znaků (viz příloha 3); kancelář zajistila analýzu počtu znaků v jednotlivých oddílech přihlášky
u 3 projektů z každé sekce, na základě analýzy by bylo možné maximální počty znaků upravit
c) specifikace druhů výsledků v přihlášce (v některých přihláškách není zřejmé, co je plánovaným 
výstupem projektu)
d) povinnost zpravodaje zdůvodnit krácení projektů
e) rozpis finančních nákladů pro další roky řešení 
f) role členů týmu v tabulce „řešitelský kolektiv“
g) otázka oddělení samotného vědeckého návrhu projektu od ostatních částí přihlášky
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Stanovisko GR UK: a) nadále zůstává možnost podávat přihlášky do české verze aplikace i ve 
slovenštině; b) Kancelář osloví programátora, zda by bylo možné uskutečnit medián z kvalitních 
projektů; počet znaků bude projednán na dalším zasedání GR UK; c) navrhovatel by měl v přihlášce 
stanovit předběžný počet plánovaných výsledků a jejich specifikaci dle RIV, v instrukcích pro 
navrhovatele by mělo být uvedeno, že projekty jsou hodnoceny na základě kritérií uvedených na 
webu, nicméně zpravodaj projektu může přihlédnout i k plánovaným výstupům v návrhu projektu;
d) v aplikaci by měla být zavedena samostatná kolonka na zdůvodnění krácení finančních 
prostředků; e) navrhovatel by měl do přihlášky uvést rozpis požadovaných finančních požadavků 
na další roky řešení po jednotlivých položkách (ne celkově jako dosud); f) v přihlášce v části 
„řešitelský kolektiv“ budou uvedeny role u jednotlivých členů týmu; g) k možné diskusi na dalších
zasedání GR UK

2. podněty na úpravu formuláře VZ/ZZ a hodnocení zpravodaje
a) uvedení a specifikace publikačních výsledků ve VZ/ZZ 
b) hodnocení VZ
c) čerpání financí 
Stanovisko GR: a) ve VZ/ZZ by měly být specifikovány druhy výsledků dle RIV, v ZZ by měly být 
uvedeny a přiloženy konečné publikační výsledky (ne průběžně převedené z předchozích VZ), 
zpravodaj projektu by ve svém hodnocení VZ a ZZ měl schválit uplatňované výstupy (kontrola 
dedikace, afiliace, shody s tématem a cíli projektu); zpravodaj by se měl povinně vyjádřit k plánům 
na další rok c)  nutno upravit tabulku na čerpání financí (osobní náklady všech členů týmu nejen 
souhrnně); v případě nejasného čerpání financí si zpravodaj projektu při hodnocení VZ/ZZ může 
vyžádat prostřednictvím Kanceláře výpis z účtu. Formulář VZ/ZZ a formulář hodnocení zpravodaje
zůstává k diskusi na příštích zasedání GR UK. 

3. koncepční  otázky
a) možnost volit konkrétní skupinu i v sekci C – Lékařské vědy
b) posuzování projektu vedlejším zpravodajem i v sekci A a B
Stanovisko GR UK: a) GR UK nepodpořila možnost volit skupinu v sekci C; b) GR se nepřiklonila 
k možnosti ustanovení vedlejšího zpravodaje v sekci A a B, ale otázka může být diskutována na 
příštích zasedání GR UK; v sekci C zatím doporučeno zachovat stávající stav s tím, že by vedlejší 
zpravodaj neměl mít k dispozici hodnocení hlavního zpravodaje, hodnocení zpravodajů by mělo být 
na sobě nezávislé.

4. dne 14. 10. 2021 proběhla přednáška pro doktorandy s názvem „Projektové možnosti na UK“ (za 
odbor vědy prezentace dr. Nohel, dr. Senderák, odpovědi na dotazy týkající se GA UK zajištěno GA 
UK); na přednášce vystoupili i studenti se zkušeností z GAUK projekty 
Stanovisko GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí.

Zapsala: Karolina Boňková 3. 11. 2021
Schválil: prof. Petr Volf


