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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UNIVERZITY DNE 29.6. 2020 

Přítomni: 
prof. Volf, doc. Bosáková, doc. Ebelová, doc. Půta, prof. Kraml, prof. Maršálek, 
prof. Plzák 
Za odbor pro vědu a výzkum: RNDr. Kvačková, Mgr. Boňková, Mgr. Michlová 
Jako host: doc. Zdeněk Drozd, prof. Pokorný 
Omluveni: prof. Höschl 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady Univerzity ze dne 16.4. 2020 
3. Personální záležitosti 
4. Žádosti o změny u nových nebo probíhajících projektů 
5. Závěrečné zprávy a žádosti o druhý odklad hodnocení 
6. Úprava Zásad GA UK  
7. Rekapitulace a stanovení termínů příštího zasedání Oborových rad a Grantové rady  
8. Různé 

 
 

1. Zahájení 
Na zasedání byl jako host pozván předseda Dozorčí rady GA UK prof. Höschl, prof. Bartoš, 
prof. Drozd, prof. Pokorný – nově zvolení členové GR. Předseda GR přivítal všechny 
přítomné. 
 
 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 16.4. 2020 
a) str. 1. k bodu 4. Z pěti námitek byly prvé tři projednány již před předchozím zasedáním 
GR. Zbylé dvě byly zodpovězeny předsedou GR a zamítnuty (dne 24.4. byla vyřešena žádost 
č. 4 . a dne 23.4. žádost č. 5.) 
b) str. 1. k bodu 2. Od všech oslovených fakult jsme obdrželi návrhové listy na nové 
zpravodaje.  
Stanovisko GR: Zápis ze zasedání dne 16. 4. 2020 byl schválen v předloženém znění, GR 
vzala na vědomí doplňující informace 
 
 
3. Personální záležitosti 
Grantová rada:  
a) K 31. 8. 2020 končí funkční období třem členům GR (doc. Ebelová, doc. Bosáková, prof. 
Kraml).  
Předsedou Oborové rady sekce A se stal dosavadní místopředseda prof. RNDr. MUDr. Petr 
Maršálek, Ph.D a na zasedání Oborové rady dne 19. 6. 2020 byl zvolen místopředsedou prof. 
PhDr. Jiří Pokorný, CSc. – člen skupiny HN. 
Předsedou Oborové rady sekce B se stal dosavadní místopředseda doc. RNDr. František 
Půta, CSc. a na zasedání Oborové rady dne 22. 6. 2020 byl zvolen místopředsedou doc. 
RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. – vedoucí skupiny FYZ.  
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Předsedou Oborové rady sekce C se stal dosavadní místopředseda prof. MUDr. Jan Plzák, 
Ph.D. a na zasedání Oborové rady dne 17. 6. 2020 byl zvolen místopředsedou prof. MUDr. 
Aleš Bartoš, Ph.D.  
Stanovisko GR: Noví místopředsedové OR budou navrženi panu rektorovi ke 
jmenování novými členy GR. 
  
 Oborové rady:  
 Obměna oborových rad se uskuteční ke konci tohoto kola soutěže GA UK.   
a) OR A: končí vedoucí skupiny FGM Dr. Křeček, skupina navrhne do konce 

června nového kandidáta na vedoucího skupiny. Končí 9 zpravodajů, všechny 
fakulty zaslaly návrhy na nové zpravodaje. Dr. Volec (skupina INF) byl 
schválen již na minulém zasedání GR dne 16. 4. 2020. 

b) OR B: Vedoucím skupiny FYZIKA byl jmenován prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.  
Končí 4 zpravodajové, fakulty zaslaly návrhy na nové zpravodaje  
Skupina Matematika: prof. Vít Dolejší (vedoucí skupiny) rezignoval na funkci zpravodaje 

(souběh funkcí), bude mu zaslán děkovný dopis. Očekáváme návrhové listy fakulty. 
 Skupina Fyzika bude rozšířena o jednoho člena se specializací na astrofyziku.  
c) OR C: Na zasedání Oborových rad byli zvoleni noví vedoucí skupin: za C2 byl zvolen doc. 

Šimon Vaculín, za C3 byl zvolen doc. Petr Bušek a za C4 byla zvolena doc. Magdaléna 
Krulová. Končí 8 zpravodajů, fakulty zaslaly návrhy na nové zpravodaje, tři kandidáti 
z Lékařské fakulty Hradec Králové čekají na potvrzení vědecké rady fakulty.  

Stanovisko GR UK: GR UK vzala informace na vědomí.  
 
GR schválila nové zpravodaje:  
V sekci A:  doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D. (skupina EK); Mgr. Anna Shavit, Ph.D., 

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (skupina FGM); Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D., 
PhDr. Olga Kotková, Ph.D. (skupina HN); Mgr. Petr Lupač, Ph.D. (skupina SP); 
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D., THlic. Mgr. Denisa Červenková, Ph.D., doc. 
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. (skupina TFP) 

V sekci B: Mgr. Martin Margold, Ph.D. (skupina GEO); doc. PharmDr. Petr 
Chocholouš, Ph.D. (skupina CH); RNDr. Jiří Míšek, Ph.D. (skupina CH); doc. 
RNDr. Jaroslav Dudík, Ph.D. (skupina FYZ)  

V sekci C: doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D. (skupina C2); prof. MUDr. Michal 
Anděl, CSc., RNDr. Miroslav Macháček, Ph.D. (skupina C3); RNDr. Jiří Hrdý, 
Ph.D., MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D. (skupina C4) 

 
 
4. Žádosti o změny u nových nebo probíhajících projektů 
a) Žádost o změnu hlavního řešitele probíhajícího projektu GAUK č. 1118119.  
b) Žádost o změnu hlavního řešitele grantového projektu GAUK č. 762120 
Stanovisko GR: a) žádost byla schválena; b) změna řešitele zamítnuta, a to zejména z 
důvodu, že se jedná o nový projekt, který dosud nezapočal řešení. Doporučeno podat 
přihlášku projektu znovu v příštím kole.  
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5. Závěrečné zprávy a žádosti o druhý odklad hodnocení 
 

a) Hlavním úkolem 3. zasedání OR bylo stanovit závěrečné hodnocení projektů GA UK, které 
ukončily řešení k 31. 12. 2018. Za všechny sekce bylo hodnoceno celkem 463 závěrečných 
zpráv projektů (sekce A hodnotila 142 ZZ; sekce B 227 ZZ a sekce C 94 ZZ) a z toho bylo 141 
doplněných závěrečných zpráv s původním statutem „hodnocení odloženo“ (ze 141 
„hodnocení odloženo“ projektů obdrželo hodnocení „splněno“ - 69   projektů, „nesplněno“ 
–  26 projektů, „splněno s výhradou“ – 44 projekty, HO – 2 projekty). Na základě návrhů 
zpravodajů bylo uděleno projektům hodnocení „mimořádně dobrý“ v 53 případech, 
„splněno“ ve 214 případech, „splněno s výhradou“ ve 47 případech, „nesplněno“ ve 33 
případech a „hodnocení odloženo“ v 116 případech.   
Tabulka s hodnocením ZZ je přílohou tohoto zápisu a je uložena v Kanceláři GA UK. 

b) Řešitelé a vedoucí projektů s „hodnocení odloženo“ obdrží automatický e-mail, ve kterém 
budou informováni o odložení hodnocení projektu o jeden rok a vyzváni, aby do března 
příštího roku dodatečně doložili relevantní publikační výstupy formou další závěrečné zprávy. 
V opačném případě bude Grantová rada nucena hodnotit jejich projekt jako nesplněný. 
Termín pro dodatečné doložení výsledků bude shodný s termínem standardních závěrečných 
zpráv.  

c) Po zveřejnění závěrečných zpráv bude zasláno oznámení proděkanům fakult s informací o 
hodnocení závěrečných projektů včetně informace o hodnocení projektů GA UK (formou 
odkazu na webové stránky GA UK s projekty příslušné fakulty) se jménem řešitele. Návrh 
textu z minulého roku zůstává: Zvažte prosím možnost, aby v součinnosti s předsedy Oborové 
rady tyto informace byly zohledněny do výročního hodnocení doktorských studentů a řešitelé 
„mimořádně dobrých projektů“ obdrželi mimořádná stipendia. Řešitelům projektů 
s hodnocením nesplněno bude odeslán text o možnosti doložení potvrzení o přijetí publikace 
do tisku do konce kalendářního roku. Po projednání na Grantové radě UK pak může být 
hodnocení změněno. 

d) Žádosti o druhý odklad hodnocení:  
Projekt č. 616217.  Žádost o druhé odložení hodnocení z důvodu mateřství.  
Projekt č. 1182517.  Žádost o druhé hodnocení HO z důvodu mateřství.  
Projekt č. 1402217. Žádost o druhé odložení hodnocení ze zdravotních důvodů.  
 
Stanovisko GR: a, b) GR vzala informaci na vědomí; c) Text o možnosti doložení 
dodatečných publikačních výstupů bude zaslán řešiteli pouze v případě, že byl projekt 
hodnocen jako nesplněný (nikoli u „splněno s výhradou“); d) všechny tři žádosti o druhý 
odklad hodnocení byly schváleny. 
 

 
6. Úprava Zásad GA UK 
Dne 11. 6 .2020 byly opatřením rektora zveřejněny nové Zásady GAUK. Zásadním rozdílem je 
možnost podávat přihlášku pouze v době řádného studia.  Konkrétní výše odměn 
oponentům není v Zásadách stanovena.  
Stanovisko GR UK: GR UK vzala informace na vědomí 
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7. Rekapitulace a stanovení termínů příštího zasedání Oborových rad a Grantové rady 
 

a) 1. zasedání OR v 18. kole: stanoveny termíny: ORA: čtvrtek 3. 12. 2020; ORB: pátek 4. 12. 
2020; ORC: středa 2. 12. 2020 (10:00, Zelená posluchárna) 

b) Návrh říjnového termínu GR v 18. kole: 21. 10. 2020 
     Návrh listopadového termínu GR v 18. kole (před OR GA UK): 25. 11. 2020 
 
8.  Různé 
a) Budou připraveny podklady pro vyplacení odměn zpravodajů a připraven letní balíček s 

úpravami aplikace 
b) doc. Ebelová upozornila na skutečnost, že může nastat situace, že oponent díky práci 

pro GAUK překročí svůj celkový úvazek v rámci UK  
c) Námět z ORC: zobrazování bodů u hodnocení oponentů zpravodajům; námět z ORA: 

vhodné, aby se bodové hodnocení zobrazilo i oponentům  
d) Námět z ORB: Změnit limity počtu znaků, současné příliš vysoké 
e) Námět z ORB: Návrhy projektu pouze v angličtině 
 
Stanovisko GR: a) vzala informaci na vědomí; b) do aplikace bude vloženo upozornění, že 
tato situace může nastat a je nutné si výši úvazků hlídat; c) bodové hodnocení u 
oponentských posudků bude v příštím kole soutěže zpřístupněno pouze zpravodajům 
projektů, oponentům nikoli; d) limity počtu znaků budou znovu projednány na příští GR; e) 
v instrukcích pro podávání návrhů projektů bude zahrnuto, že pro sekci B a C je 
doporučeno podávat návrhy projektů v angličtině 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny uložené v Kanceláři GAUK 
Zapsala dne 2. 7. 2020 Mgr. Karolina Boňková 
Schválil dne 3. 7. 2020 prof. Petr Volf 


