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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK 23. 11. 2022 
 
 
Přítomní: doc. Petr Bušek,  doc. Zdeněk Drozd, prof. Tomáš Havránek, prof. Vladimír Komárek,   prof. 
Jiří Pokorný,  doc. Jakub Suchánek, doc. Michal Vinkler 
 
Hosté: prof. Pavel Höschl 
 
Za odbor pro vědu a výzkum: Mgr. Karolina Boňková, Ing. Marcela Horčičková, Mgr. Kateřina 
Michlová, Šárka Mrkvičková 
 
Zasedání proběhlo prezenčně.  
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 30. 9. 2022 
3. Personální záležitosti  
4. Žádosti o změnu  
5. Nové projekty soutěže GA UK_20.kolo 
6. Různé 
7. Příští termíny konání GR a OR GA UK 

 
1. Zahájení 
Prof. Komárek přivítal přítomné členy GR a předsedu Dozorčí rady  a zahájil zasedání. 

 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 30. 9. 2022 

K bodu 3c) vedoucí skupiny B-GEO a vedení sekce B souhlasí se jmenováním dr. Mácy do 
skupiny. GR odsouhlasila jmenování dr. Mácy, jmenovací dopis byl odeslán 24. 10. 2022.  
Taktéž byl odeslán jmenovací dopis doc. Práznému (A-TFP).  
K bodu 4) odpovědi na žádosti o změny byly odeslány.  
K bodu 5b) vedoucím skupin byl zaslán seznam nových projektů  
K bodu 7a) bude umožněno od 01. 01. 2023 b) změna lhůty pro podání odvolání bude muset 
být projednána na KR – úprava vyžaduje změnu Zásad činnosti GA UK  f) na zasedání OR 
budou zpravodajové upozorněni, že si mohou vyžádat souhlas Etické komise i v průběhu 
hodnotící lhůty  

Vyjádření GR: GR vzala na vědomí 
 
3. Personální záležitosti  
31. 10. 2022 jsme obdrželi rezignaci Dr. Tůmové, sekce C, skupina C4 z oborové rady. Na základě 
vyjádření vedoucí skupiny, doc. Krulové, a vedení sekce C, jsme oslovili 1.LF. UK se žádostí o nominaci 
kandidáta se stejnou specializací jako má dr. Tůmová. Doporučen byl doc. Moško ze stejného 
pracoviště.  Vědecká rada fakulty zasedá 30. 11. 2022.  Jakmile 1.LF zašle podklady k nominaci, může 
být nový člen OR schválen Grantovou radou. Dr. Tůmová souhlasí, že se ještě před ukončením svého 
členství v OR přihlásí ke svým projektům jako  potencionální zpravodaj, následně její projekty 
převezme nový člen OR.  Vedoucí skupiny a vedení sekce C souhlasí.  
Vyjádření GR: GR vzala rezignaci na vědomí a souhlasí s navrženým postupem 
 
4.  Žádosti o změnu  

V období od 30. 09. 2022 do 23. 11. 2022 jsme obdrželi 50 žádostí o změnu: 
- 2 žádosti o změnu hodnocení 
- 40 žádostí o změnu čerpání  
- 2 žádosti o předčasné ukončení  



 2 

- 1 žádost o změnu řešitele 
- 4 žádosti o přerušení řešení projektu 
- 1 žádost o změnu  vedoucího 

 
Detaily, včetně jmen řešitelů, důvodů žádostí a konečného stanoviska jsou k dispozici v tabulce, 
která je součástí zápisu.  
 

Vyjádření GR: GR se seznámila se všemi žádostmi. Dosud vyřešené žádosti byly posouzeny 
předsedou GR, případně i vedoucím skupiny a zpravodajem. Nerozhodnuté žádosti posoudila GR.  
GR nevyjádřila kladné stanovisko k žádosti dr. dr. Krátkého, č. projektu 264 122 (A, PP). Řešitel 
v návrhu projektu nepožadoval dostatečné finanční prostředky na druhý rok řešení projektu, nemá 
alokované finance na odměny pro hodnotitele slohových prací. Zvažoval  možné zkrácení doby řešení 
projektu ze tří let na dva roky a navýšení prostředků z třetího do druhého roku. Žádost byla předána 
k vyjádření vedoucí projektu a vedoucí skupiny PP.  
Vyjádření GR: GR nesouhlasí, doporučuje zúžit množství hodnocených prací (i tak bude vzorek 
reprezentativní).

5.  Nové projekty soutěže GA UK – 20. kolo 

Bylo podáno 916 projektů za 216 315 tis. Kč.   1 projekt není doporučen děkankou fakulty (FHS, sekce 
A, skupina TFP). Důvodem je to, že „ Projektová žádost č. 222823 byla žadatelem předložena až po 
interním termínu (01. 11. 2022), který byl děkankou fakulty stanoven pro předkládání žádostí GAUK. 
Projektová žádost zároveň po formální stránce nesplňuje ani minimální kvalitativní kritéria, které FHS 
UK u předkládaných žádostí požaduje. 

Vyjádření GR: GR vzala informace na vědomí; GR se seznámila se zdůvodněními u nedoporučeného 
projektu a souhlasí se stanoviskem děkanky FHS.  Tento projekt bude zařazen do evidence, nebude 
se ale posuzovat ani jinak hodnotit.  
 
Celkem 33 projektů bylo podáno jako „interdisciplinární“.  Tabulka projektů  je v příloze jako součást 
zápisu. Informace o počtu v jednotlivých sekcích/skupinách, finančních požadavcích jsou zahrnuty 
v samostatné tabulce, která je součástí zápisu.  
 
Vyjádření GR: V případě interdisciplinárních projektů bude zpravodaj projektu upozorněn, že je 
nutné zahrnout oponenty s odborností ve všech souvisejících disciplínách. V případě potřeby lze o 
pomoc s výběrem vhodných oponentů požádat zpravodaje i z další skupiny GAUK. Bude však vždy 
záležet na posouzení zpravodaje, zda projekt skutečně vyhodnotí jako interdisciplinární a zda o 
pomoc s výběrem vhodných oponentů požádá. Pokud usoudí, že projekt interdisciplinární není 
anebo že je schopen vhodné oponenty ve všech disciplínách zajistit sám, nebude řešení výběru 
oponentů mezi skupinami nutné. GR nedoporučuje změnu, aby interdisciplinární projekty měly dva 
zpravodaje. 
 
6. Různé  
a) Předrezervace – po kontrole GA UK (dne 28. 11. 2021) budou projekty zpřístupněny zpravodajům 
k předrezervaci. Zpravodajové budou požádáni, aby si projekty rezervovali do středy 30. 11. 2022 
(včetně).  Zpravodajům byla zaslána pozvánka na zasedání OR, která obsahovala termínový kalendář. 
Vedoucí skupin byli informováni, odkdy budou projekty zpřístupněny a že do zasedání OR bude nutné 
přiřadit zpravodaje k projektům.  
Vyjádření GR: GR vzala informace na vědomí. 
 
 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.    
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Vyjádření GR: GR vzala informace na vědomí. Kancelář GAUK požádá vedoucí skupin, aby do pátku 
25. 11. 2022 informovali Kancelář  GA UK o projektech, které doporučují přeřadit do vhodnější 
sekce.  GR rozhodne o přeřazení projektů.  
 
c) po zasedání OR bude možné k projektům nominovat oponenty 
Vyjádření GR: GR vzala informace na vědomí. 
 
d) proběhne kontrola na potenciální duplicity mezi projekty GAUK. Výsledky budou rozeslány členům 
Grantové rady. Kontroly na duplicity s projekty START nebude nasazena vzhledem k tomu, že 
projekty START končí na jaře roku 2023. Co se týče duplicity s projekty GA ČR a AZV, záleží na 
upozornění zpravodaje či vedení skupiny, který GR může prověřit.  
Vyjádření GR: GR vzala informace na vědomí. 
 
e)  žádost o změnu názvu projektu č. 354 122, řeš. Anatolii Muraviev, B-GEO, PřF. Bylo nutné 
posoudit, zda nenastane i změna cílů projektu, což  dle Pravidel GA UK není možné.   
Vyjádření GR:  Na základě doplňujících informací od vedoucího projektu, vyjádření zpravodaje a 
vedoucího skupiny GEO Grantová rada stanovila, že ke změně cílů projektu nedochází, řešitel 
zdůvodní změny v řešení ve výroční zprávě. Název projektu nebude měněn. 
 
f) nová aplikace: skupiny v sekci C; vedlejší zpravodaj v sekci C 
Vyjádření GR: Předseda GR dořeší s předsednictvem C. 
 
g)  podnět ke konání OR online – doc. Fiala, zpravodaj skupiny INF (sekce A) zaslal podnět ke konání 
OR online.  
Vyjádření GR: GR se shodla, že by 1. OR od 21. kola mohla být hybridně. Považuje za důležité, aby 
byla (i) prezenčně. 2. OR prezenčně, neboť tam probíhají důležité diskuze ohledně financování. 
Doporučuje i předseda DR. 3. může být online. 
 
h) zastoupení GR UK v Komisi pro hodnocení doktorského studia 
Vyjádření GR: Předseda GR osloví prorektora pro vědu, aby v komisi byl zástupce GR. 
 
7. Příští termíny konání GR a OR GA UK: 
Zasedání 1. oborových rad GA UK ve 20. kole.  
út. 6. 12. 2022 – zasedání OR A od 10:00 
st. 7. 12. 2022 – zasedání OR C od 10:00 
čt. 8. 12. 2022 – zasedání OR B od 10:00 
 
Zasedání proběhne prezenčně v Zelené posluchárně. 
 
Vyjádření GR: 
GR stanovila termíny příštích zasedání: 
 
Termíny zasedání 2. oborových rad:.  
OR A →. Út 21. 02. 2023 od 10 hod.  
OR B →. Čt 23. 02. 2023 od 10 hod.  
OR C →. Pá 24. 02. 2023 od 10 hod.  
  
Zasedání GR před 2. oborovými radami: → 13. 2. 2023 od 10 hod. 
 
Zasedání GR po 2. oborových radách: → 03. 03. 2023 od 10 hod. 
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Zapsala: Mgr. Karolina Boňková, Mgr. Kateřina Michlová 
Schválil: prof. Vladimír Komárek 
 
V Praze dne 30. 11. 2022 
 
 
 


