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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 25. 5. 2017 
 
Přítomni:  
prof. Volf, prof. Vítek, prof. Pudil, prof. Doležal, prof. Víšek 

Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, Mgr. Michlová, pí. Mrkvičková, Mgr. Tůmová 

Jako host: JM p. rektor UK, prof. Höschl – zástupce DR GA UK  

Omluveni: prof. Bobková, doc. Svoboda 

 
Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 25. 04. 2017 
3. Návrhy na úpravy hodnocení projektů GA UK  
4. Úprava aplikace 
5. Revize průběhu hodnocení v lékařských vědách 
6. Různé 
7. Rekapitulace termínů příštího zasedání Oborových rad a Grantových rad UK 
 
 
1. Zahájení 
Prof. Volf přivítal přítomné a zahájil zasedání. 

 

 

2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 25. 04. 2017 
Str. 1, k bodu 2: Změna Zásad činnosti GA UK: V souvislosti se změnami Grantového řádu 

UK a Stipendijního řádu UK, na které se Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy 

odkazují, byly provedeny úpravy v jednotlivých odkazech. V čl. 4 odst. 5 se za větu první vkládá 

nová věta: „Student může v pozici hlavního řešitele souběžně řešit nejvýše jeden projekt.“ 

Materiál byl schválen Kolegiem rektora UK dne 3. dubna a Vědeckou radou UK dne 27. dubna. 

Materiál vyjde formou nového opatření rektora, spolu s termíny 15. kola soutěže GA UK. 

Str. 1, k bodu 3: Personální záležitosti: Obměna Oborových rad, která se uskuteční ke konci 

tohoto kola soutěže GA UK: Byly osloveny fakulty se žádostí o zaslání návrhů na nové 

zpravodaje do Oborových rad GA UK projednaných ve vědeckých radách fakult (celkem 29 

zpravodajů). Termín pro zasílání návrhů byl stanoven do konce června. 

Str. 2, k bodu 6a): Závěrečné zprávy byly zpřístupněny zpravodajům kanceláří GA UK dne 27. 

4. 2017 a odeslán zpravodajům e-mail s informací, aby zahájili zpracování posudků závěrečných a 

doplněných závěrečných zpráv i celkového výsledného hodnocení tak, aby návrhy byly 

připraveny k projednání na zasedání oborových rad. Bylo urgováno 25 projektů, které jsou bez 

zpravodaje. 

Str. 2, k bodu 6b): Projekt č. 267015, řešitelka Mgr. Krchová, ved. dr. Ezzeddine, FHS UK: 
Vzhledem k mimořádným okolnostem byla požádána fakulta FHS UK o vyplnění závěrečné 

zprávy vedoucí projektu do zaslaného formuláře. Dne 16. 5. 2017 byl vrácen vyplněný formulář, 

který byl předán zpravodaji projektu k vypracování hodnocení projektu. Zpravodaj hodnotil 

projekt jako „nesplněný“. 
Stanovisko GR UK ke kontrole zápisu: GR UK schválila zápis ze dne 25. 04. 2017 v 
předloženém znění. 
 

 

3.  Návrhy na úpravy hodnocení projektů GA UK 
a) Úprava oponentského formuláře  

Zvážit znění předpřipravených odpovědí včetně variant u bodů „Kvalita řešitele“ a 

„Kvalita řešitelského kolektivu“.  

 

 



 2 

b) Shrnutí zpravodaje 
Zpravodaj musí detailně zdůvodnit své rozhodnutí při rozporu oponentských posudků, 

nebo pokud má odlišný názor než oponenti. Zpravodaj rozdělí projekty do tří 

kategorií, o financování /nefinancování ale rozhoduje Oborová rada.   
c) Vyjádření Dozorčí rady GA UK k hodnocení projektů 

Dozorčí rada se vyjádřila k výběru projektů zpravodajem, počtu projektů hodnocených 

různými zpravodaji a k tvorbě „šedé zóny“ a poskytla úplný text svého vyjádření. 

Doporučila, aby zpravodajové hodnotili v podsekci přibližně stejný počet projektů, 

aby do „šedé zóny“ byly zařazeny projekty hodnocené oponenty a nedoporučené 

zpravodajem a aby bylo důsledně kontrolováno, že zpravodaj neposuzuje projekty 

z vlastního pracoviště (katedra, ústav). 

d) Nastavit nová kritéria pro „šedou zónu“ 

Rozšířit „šedou zónu“ o projekty, u nichž je rozpor mezi hodnocením oponentů a 

zpravodaje.  

e) Schůze Grantové rady a vedoucích skupin 
Bude následující týden po zasedání Oborových rad a bude předřazena schůzi samotné 

Grantové rady. Hlavním úkolem bude kontrola hodnocení nových projektů, zúžení 

„šedé zóny“ a stanovení pořadí projektů.   

Závěr GR UK:  
a) GR UK rozhodla, že její členové dodají své návrhy na změny do 16. 6. 2017. Zároveň 
bude se žádostí o změny osloveno kolegium rektora;  
b) JM p. rektor se vyjádřil, že zpravodaj projektu posuzuje jeho kvalitu a kvalitu 
oponentských posudků, nerozhoduje o financování projektů. O financování rozhoduje 
oborová rada, která přezkoumá správnost hodnocení a celkové pořadí projektů. Zpravodaj 
rozdělí projekty do skupin "doporučeno" (A), "k projednání" (B) a "nedoporučeno" (C), 
Do prvé skupiny bude spadat zhruba 20-25 % projektů, do druhé též 20-25% plus ty, u 
nichž je rozpor mezi hodnocením oponentů a zpravodaje. Ze skupin "doporučeno" a "k 
projednání" bude vybírat projekty k financování GR UK s vedoucími skupin (viz bod e), za 
celý proces je zodpovědná Oborová a Grantová rada; 
c) GR vzala doporučení DR na vědomí;  
d) Kritéria budou stanovena GR UK v průběhu soutěže;  
e) GR UK souhlasí se zavedením schůze GR UK a vedoucích skupin. 
 
4. Úprava aplikace 

a) Interdisciplinární projekty – JM p. rektor požádal z důvodů podpory 

interdisciplinarity projektů umožnit navrhovateli zaškrtnout kolonku, že se jedná o 

interdisciplinární projekt a vybrat vedlejší sekci (A, B, C). Zpravodaj pak získá jeden 

oponentský posudek z oblasti spadající do vedlejší sekce. 

b) „Doporučení zpravodaje při neúspěchu“, kde by byly potřeba promyslet další 

možné varianty. Nyní jsou: 1. Nutno zcela přepracovat; 2. Upravit a zohlednit 

případné připomínky hodnotitelů; 3. Podat znovu, jedná se o kvalitní projekt. 

c) Zveřejnění vzorových projektů - cílem je především pomoci studentům 

(navrhovatelům), kteří nemají možnost se inspirovat úspěšnými projekty ve svém 

okolí". Vzhledem k rozdílům mezi sekcemi/skupinami by bylo vhodné vybrat po 

jednom projektu z každé skupinky. Třeba zajistit souhlas autorů. 

Závěr GR UK: a) GR UK souhlasí s doplněním aplikace o dotaz na interdisciplinaritu 
projektu. Odpověď na tento dotaz je nepovinná. Projekty označené jako interdisciplinární 
zašle zpravodaj k posouzení odborníkům různých specializací. V instrukcích bude doplněna 
informace, že tyto projekty nemají žádné další výhody před ostatními projekty; b) Další 
varianty doporučení budou navrženy a projednány na příštím zasedání GR UK; c) GR UK 
nedoporučuje zveřejnění vzorových projektů, ale doporučuje detailně rozpracovat instrukce 
pro studenty.  
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5. Revize průběhu hodnocení v lékařských vědách 
 Projekty, které se ve skupinách umístily jako prvé pod čarou. 

a) Skupina C1 - projekt Mgr. Matuškové  

b) Skupina C2 - projekt MUDr. Kolbekové  

c) Skupina C3 - projekt Mgr. Hulcové  

d) Skupina C4 - projekt MUDr. Vachtenheima 

           projekt Mgr. Faltusové 

Závěr GR UK: Předseda a místopředseda sekce C poskytli písemné rozbory hodnocení výše 
zmíněných i konkurenčních (financovaných) projektů. GR UK zjistila, že ve všech 
případech hodnocení proběhlo v souladu s pravidly a neshledala pochybení v práci 
zpravodajů. Je však třeba, aby právě takovéto projekty procházely důkladným hodnocením 
celé Oborové rady a nově zavedené schůze GR UK a vedoucích skupin. 
 

 
6. Různé 

a) Projekt č. 554217 řešitelky Kuan-Heng Lin, FSV UK. Řešitelka zaslala dne 11. 5. 2017 

žádost o odstoupení od projektu ze zdravotních důvodů. Projekt byl v aplikaci zrušen a 

finančních prostředky byly vráceny zpět na GA UK.  

Závěr GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí. 
 
 
7. Rekapitulace termínů příštího zasedání Oborových rad a Grantových rad UK 
Zasedání Oborových rad v Zelené posluchárně vždy od 10 hod.: dne 7. 6. 2017 (St) Oborová 
rada sekce B, 14. 6. 2016 (St) Oborová rada sekce C, 15. 6. 2016 (Čt) Oborová rada sekce A. 
Pozvánky na oborové rady byly rozeslány dne 12. 4. 2017. 

Zasedání 1. Oborových rad GA UK v 15. kole: 13. 12. 2017 (St) od 10:00 – 16:30 hod. Zelená 
posluchárna, 15. 12. 2017 (Pá) od 10 hod. Zelená posluchárna.  
Zasedání Grantové rady UK: 

GR UK: 16. 6. 2017 (pátek) od 10 hod. 
GR UK v 15. kole (návrh): 19. 10. 2017 (Čt) od 10 hod. 
GR UK v 15. kole před OR GA UK: 7. 12. 2017 (Čt) od 10 hod. 
 
 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 

Zapsala: Alena Tůmová, 26. 5. 2017 

Schválil: Petr Volf 5. 6. 2017 

 


