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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UNIVERZITY DNE 29.6. 2020 

 
Přítomni: prof. Aleš Bartoš, doc. Zdeněk Drozd, prof. Petr Maršálek, prof. Jiří Pokorný, prof. Jan Plzák, 

doc. František Půta, prof. Petr Volf 

Za odbor pro vědu a výzkum: Mgr. Karolina Boňková, Ing. Marcela Horčičková, Dr. Helena Kvačková, 

Mgr. Kateřina Michlová, Šárka Mrkvičková 

Jako host: prof. Pavel Höschl 

Zasedání proběhlo kombinovanou formou. Materiály obdrželi účastníci předem.  

 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady Univerzity ze dne 9.6. 2021 
3. Personální záležitosti 
4. Žádosti o změny u nových nebo probíhajících projektů 
5. Závěrečné zprávy  
6. Rekapitulace a stanovení termínů příštího zasedání Oborových rad a Grantové rady  
7. Různé 

 
 

1. Zahájení 
Prof. Volf přivítal přítomné, včetně profesora Höschla, předsedy Dozorčí rady.  
 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 9.6. 2021.  
Stanovisko GR: Zápis ze zasedání dne 9.6. 2021 byl schválen v předloženém znění.  
 
3. Personální záležitosti 
Grantová rada:  
a) K 31. 8. 2020 končí funkční období dvěma členům GR (prof. Maršálek, prof. Plzák)  
Předsedou Oborové rady sekce A se stal dosavadní místopředseda prof. PhDr. Jiří Pokorný 
CSc. a na zasedání Oborové rady dne 16. 6. 2021 byl zvolen místopředsedou doc. PhDr. 
Tomáš Havránek, Ph.D.  – vedoucí skupiny A-EK.  
Předsedou Oborové rady sekce C se stal dosavadní místopředseda prof. MUDr. Aleš Bartoš, 
Ph.D.  a na zasedání Oborové rady dne 18. 6. 2021 byl zvolen místopředsedou doc. MUDr. 
Petr Bušek, Ph.D. – vedoucí skupiny C3.  
Závěr GR: Noví místopředsedové OR budou navrženi panu rektorovi ke jmenování 
členy GR. 
  
 Oborové rady:  
 Obměna oborových rad se uskuteční ke konci tohoto kola soutěže GA UK.   
a) OR A: končí vedoucí skupiny TFP doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.  Skupina 

navrhla jako vedoucího doc. JUDr. Ondřeje Frintu, Ph.D; končí vedoucí 
skupiny doc. PhDr. Ivana Ebelová, Ph.D. – skupina navrhla jako vedoucího 
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prof. PhDr. Zdeňka Nešpora, Ph.D.; končí vedoucí skupiny INF Mgr. Martin 
Pilát, Ph.D. – jako vedoucího skupina navrhla doc. RNDr. Davida Hokszu, Ph.D.  

       Končí 8 zpravodajů, kromě FTVS všechny fakulty, které byly obeslány, zaslaly 
včas návrhy na nové zpravodaje. Pedagogická fakulta zaslala pouze návrhové 
listy bez požadovaných životopisů a publikační činnosti. Na minulém zasedání 
GR dne 9.6. 2021, byli schváleni noví zpravodajové do skupin FGM, INF, HN.  

           
b) OR B: Vedoucím skupiny Chemie byla zvolena  doc. Veronika Nováková.  
Končí 6 zpravodajů, fakulty zaslaly návrhy na nové zpravodaje. Na zasedání dne 9.6. 2021 

byla zvolena nová zpravodajka do skupiny GEO.  
 c) OR C: Na zasedání Oborových rad byli zvoleni noví vedoucí skupin: za C3  byl doporučen 

prof. PharmDr. František Trejtnar,CSc. , za C1 byl doporučen doc. MUDr. Jakub Suchánek, 
Ph.D.  Končí 2 zpravodajové, fakulty zaslaly návrhy na nové zpravodaje, na zasedání GR 
dne 9.6. 2021 byla schválena nová zpravodajka do skupiny C3 a nový zpravodaj do 
skupiny C1.  

 
 
Závěr GR. Schválení nových  zpravodajů:  
V sekci A:  skupina EK: doc. Mariola Pytliková TFP: doc. Magdalena Svobodová, 

PP:  PhDr. Kamil Kotlík 
V sekci B:  skupina BIO: prof. Jana Albrechtová, dr. Anna Jirkovská, doc. Petra 

Matoušková, dr. Miroslava Hančárová 
 V sekci C:  skupina C1: doc Jan Bouček, doc. Kamila Řasová C3: doc. Jakub 

Hofman 
Přírodovědecká fakulta bude požádána, aby zaslala kandidáty do skupiny CH a 

biochemika do sekce  C. Pedagogická fakulta by dle požadavku skupiny PP 
měla vybrat kandidáta se specializací lingvistika.  

 
 
4. Žádosti o změny u nových nebo probíhajících projektů 
a) Žádost o změnu vedoucího projektu u  probíhajícího projektu GAUK č. 324421; č. 365121  
b) Žádost o přesun finančních prostředků u projektu č. 336821. Žádá o přesun 17 tisíc 
z pobytových nákladů do stipendií. Není možné v letošním roce uskutečnit plánovanou stáž, 
která je ale pro řešení projektu nezbytná, v příštím roce bude hrazena z prostředků 
přesunutých do stipendia  
Závěr GR: Byly schváleny obě žádosti o změnu vedoucího projektu i žádost o přesun 
finančních prostředků. 
 
5. Závěrečné zprávy 
 

a) Hlavním úkolem 3. zasedání OR bylo stanovit závěrečné hodnocení projektů GA UK, které 
ukončily řešení k 31. 12. 2020. Za všechny sekce bylo hodnoceno celkem 430 závěrečných 
zpráv projektů (sekce A hodnotila 143 ZZ; sekce B 207 ZZ a sekce C 80 ZZ) a z toho bylo 120 
doplněných závěrečných zpráv s původním statutem „hodnocení odloženo“.  Na základě 
návrhů zpravodajů a doporučení OR bylo uděleno projektům hodnocení „mimořádně dobrý“ 
(MD) ve 40  případech, „splněno“ (SP) ve 186 případech, „splněno s výhradou“ (SV) ve 26 
případech, „nesplněno“ (NS) v 16 případech a „hodnocení odloženo“ (HO) v 162 případech.  



3 

Všechny problematické projekty (SV, NS) byly znovu projednány ve skupinách, v některých 
případech bylo původní hodnocení zpravodaje změněno.  
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 a splněno s výhradou 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. 
Závěr GR: GR souhlasí s navrženým postupem. 

 
7. Rekapitulace a stanovení termínů příštího zasedání Oborových rad a Grantové rady 

 
a) 1. zasedání OR v 18. kole: 1.-3- 12. 2021 (10:00, Zelená posluchárna) 
b) Návrh říjnového termínu GR v 19. kole 
c) Návrh listopadového termínu GR v 19. kole (před OR) 
Závěr GR: zasedání OR A se uskuteční 1.12. 2021 od 10:00 (Zelená posluchárna), OR B 
2.12. od 10.00 (Zelená posluchárna), OR C 2.12. 2021 od 13:00 (Modrá posluchárna); 
zasedání GR se uskuteční 22.10. 2021 od 10:00 a 25.11. 2021 od 10:00.  
 
8.  Různé 
a) nová aplikace GA UK 
b) žádost o „odklad hodnocení“ přímo v aplikaci prostřednictvím závěrečné zprávy 
c) hodnocení ZZ 
d) letní balíček s úpravami aplikace 
e) změna názvu skupiny Historie-Národopis 
Závěr GR: a) prof. Volf informoval o schůzce ohledně nové aplikace GA UK s panem 
Popelkou, požadavek: v nové aplikaci by měla být zachována databáze oponentů; b) 
v závěrečné zprávě může být uvedena žádost o odklad hodnocení se zdůvodněním, 
zpravodaj projektu se vyjádří, zda schvaluje či ne; současně zpravodaj stále může doporučit 
odklad i bez žádosti řešitele; c) na webu by měly být upraveny kritéria hodnocení 
závěrečných zpráv; tak aby navrhovatel mohl přizpůsobit i přihlášku projektu; důraz na 
hodnocení VZ a ZZ zpravodajem - zpravodajové budou před hodnocením informováni, co 
by mělo být součástí hodnocení VZ a ZZ d) „letní balíček“ bude připraven e) skupina 
Historie – Národopis bude mít změněný název na Historie-Etnologie 
 
Zapsala: Karolina Boňková 
Schválil prof. Petr Volf 21.10.2021 
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