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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK dne 16. 06. 2017 
 
Přítomni:  
prof. Volf, prof. Bobková, prof. Víšek, doc. Svoboda, prof. Doležal, prof. Vítek, Prof. Pudil 
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, Mgr. Michlová, pí. Mrkvičková, Mgr. Tůmová 
Omluven: prof. Höschl předseda Dozorčí rady GA UK. 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 25. 05. 2017 
3. Personální záležitosti – Oborová rada 
4. Personální záležitosti – Grantová rada 
5. 14. kolo soutěže 
6. Přípravy 15. kola soutěže – návrhy úprav 
7. Aplikace 
8. Projednání návrhů OR na hodnocení závěrečných zpráv projektů GA UK 
9. Výsledky analýz  
10. Příští termíny konání GR UK a OR GA UK 

 
1. Zahájení 
Prof. Volf přivítal přítomné a zahájil zasedání. 
 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 25. 5. 2017 
Str. 1, k bodu 2: Zásady činnosti GA UK a Vyhlášení 15. kola Grantové agentury UK: Vyšly 
opatřením rektora č. 41/2017 a č. 42/2017.  
Str. 1, k bodu 2: Personální záležitosti: Obměna Oborových rad se uskuteční ke konci tohoto kola 
soutěže GA UK. Obdrženy návrhy na nové zpravodaje do Oborových rad GA UK projednaných ve 
vědeckých radách fakult viz bod 3. 
Str. 2, k bodu 3b): Shrnutí zpravodaje: 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 na společné schůzi s 
vedoucími skupin. 
Str. 2, k bodu 4: Interdisciplinární projekty: Doplnění aplikace o dotaz na interdisciplinaritu 
projektu. Odpověď na tento dotaz bude nepovinná. Projekty označené jako interdisciplinární zašle 
zpravodaj k posouzení odborníkům různých specializací a získá jeden oponentský posudek z oblasti 
spadající do vedlejší sekce. 
Závěr GR UK: GR UK schválila zápis ze dne 25. 05. 2017 v předloženém znění. 
 
3. Personální záležitosti - Oborová rada 

Větší obměna oborových rad, která se uskuteční ke konci tohoto kola soutěže GA UK. 
Končícím zpravodajům budou zaslány děkovné dopisy.  

a) Nově zvolení vedoucí skupin jsou: Sekce A: doc. Ebelová za Historii, národopis, dr. Uhl 
Skřivanová za Psychologii, pedagogiku. Sekce B: doc. Hulva za Biologii, doc. Drozd za Fyziku, 
dr. Kašička za Chemii a prof. Dolejší za Matematiku. Sekce C: prof. Plzák za C1-CHIR, prof. 
Řezáčová za C3-BCH a doc. Holada za C4-OII.  

b) A – HN: Dr. Hermann z PřF UK – rezignuje na funkci zpravodaje z důvodu časové 
zaneprázdněnosti. 

c) A – HN: VR FF UK navrhuje čtyři kandidáty za končící zpravodaje prof. Bobkovou a prof. 
Skřivana: doc. PhDr. Marka Jakoubka, Ph.D. et Ph.D., prof. PhDr. Jana Županiče, Ph.D., prof. 
PhDr. Martina Nejedlého, Dr. a doc. Mgr. Marii Šedivou Koldinskou, Ph.D.  

d) A – SP: VR FTVS UK ze dne 24. 5. 2017 navrhuje kandidáta za prof. Slepičkovou: doc. PhDr. 
Miloše Bednáře, Ph.D. 
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e) B – BIO: VR PřF UK navrhuje čtyři kandidáty za končící zpravodaje dr. Krylova a doc. Wilda: 
Mgr. Petra Dostála, Ph.D., RNDr. Jovanu Sádlovou, Ph.D., RNDr. Terezu Tlapákovou, Ph.D. a 
Mgr. Václava Vopálenského, Ph.D. 

f) B-GEO: VR PřF UK navrhuje kandidáta za končícího zpravodaje prof. Jehličku: doc. RNDr. 
Petra Jeřábka, Ph.D. 

g) B-CH: VR PřF UK navrhuje kandidáta za končícího zpravodaje doc. Veselého: prof. RNDr. Petra 
Hermanna, Dr.  

h) LEK-C1-CHIR: VR FTVS UK ze dne 24. 5. 2017 navrhuje kandidáta za doc. Jelena: Ing. 
Františka Lopota, Ph.D. 

i) LEK-C2-CIR: VR 3. LF UK navrhuje dva kandidáty za končícího zpravodaje doc. Fraňka: doc. 
MVDr. Šimona Vaculína, Ph.D. a doc. MUDr. Sukopa Andreje, Ph.D.  

Stanovisko GR UK: a) GR UK bere na vědomí; b) Bude oslovena fakulta s žádostí o zaslání dvou 
kandidátů; c) – i) GR UK schválila ke jmenování zpravodajem k 1. 9. 2017 následující kandidáty: 
prof. PhDr. Martina Nejedlého, Dr., doc. PhDr. Miloše Bednáře, Ph.D., Mgr. Petra Dostála, Ph.D., 
RNDr. Terezu Tlapákovou, Ph.D. a Mgr. Václava Vopálenského, Ph.D., doc. RNDr. Petra 
Jeřábka, Ph.D., prof. RNDr. Petra Hermanna, Dr., Ing. Františka Lopota, Ph.D., doc. MVDr. 
Šimona Vaculína, Ph.D. 
 
4.    Personální záležitosti - Grantová rada 
•     Obměna předsedů sekcí A a C z důvodu blížícího se skončení funkčního období, stávající 

místopředsedové těchto sekcí se stanou předsedy. Jako místopředsedkyně za sekci A byla zvolena 
doc. Ebelová z FF UK a za sekci C byl zvolen jako místopředseda doc. Kraml z 3. LF UK. 
V sekci B končí funkční období místopředsedy. Na oborové radě sekce B byla jako 
místopředsedkyně zvolena doc. Bosáková z PřF UK.  

Stanovisko GR UK: GR UK bere informaci na vědomí a souhlasí se zvolením členů Grantové 
rady k 1. 9. 2017. Nově zvolení místopředsedové budou navrženi panu rektorovi ke jmenování 
členy GR UK. 

 
5. 14. kolo soutěže 

a)   Projekt č. 72415, sekce A-PP, řešitelka Mgr. Novotná, ved. prof. Wildová, PedF UK. 
Řešitelka nereaguje na výzvy referentky z fakulty na podepsání smlouvy. Prof. Volf stanovil 
po dohodě s její vedoucí prof. Wildovou termín na podepsání smlouvy do 12. 6. 2017 jinak 
bude projekt zrušen a finanční prostředky vráceny zpět na GA UK. Dne 12. 6. 2017 
informovala referentka z fakulty PedF UK Grantovou agenturu, že řešitelka nereagovala na 
písemnou ani e-mailovou výzvu. 

Stanovisko GR UK: GR UK ruší projekt a žádá vrácení finančních prostředků zpět na GA UK.  
 
6. Přípravy 15. kola soutěže – návrhy úprav 
a) Zásady činnosti GA UK a Vyhlášení 15. kola Grantové agentury UK (rok 2018) vyšly opatřením 

rektora č. 41/2017 a č. 42/2017.  
b) Úprava oponentského formuláře  

Zvážit znění předpřipravených odpovědí včetně variant u bodů „Kvalita řešitele“ a „Kvalita 
řešitelského kolektivu“. Bylo osloveno kolegium rektora, aby dodalo své návrhy. Návrh z OR C: 
Oponenti by měli posuzovat kvalitu projektu, ale neměli by posuzovat, zda má či nemá publikace. 

c)    Specifikace požadavků v životopise vedoucího.  
Stanovisko GR UK: a) GR UK vzala informaci na vědomí; b) GR UK se rozhodla přeformulovat 
některé otázky v oponentském posudku, definitivní text bude rozeslán předsedou GR UK do 
konce měsíce; c) Do instrukcí pro řešitele, referentky a na webové stránky bude vložena 
informace: Jako součást životopisu vedoucího projektu vyžadovat pro lékařské a přírodovědné 
obory celkový počet citací a h-index podle WoS. V humanitních a sociálních vědách lze uvést 
počty citací zjištěných u jiných databází, např. SCOPUS nebo ERIH. 
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7. Aplikace: 
a)  „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; Návrh z minulé GR UK: 4. 

Aktualizovat a podat znovu. 

b) V aplikaci uvádět katedru a obor studia u řešitelů projektů. 
c) Návrh z OR C: Zvážit, zda změnit limit bodového rozdílu mezi posudky. 
d) Předrezervace: sekce A - k jednomu projektu se mohou zaevidovat jako potenciální 

zpravodaj max. dvě osoby, u skupiny INF možnost přihlášení více než dvou; sekce B - 2 
potenciální zpravodajové s výjimkou skupiny CH (tam pouze 1); sekce C – dva potenciální 
zpravodajové k jednomu projektu.  

e) Po zveřejnění závěrečných zpráv zaslat oznámení proděkanům fakult s informací o hodnocení 
závěrečných projektů včetně informace o mimořádně dobrých a nesplněných projektech GA 
UK (formou odkazu na webové stránky GA UK s projekty příslušné fakulty) se jménem 
řešitele. Návrh: Zvažte prosím možnost, aby v součinnosti s předsedy Oborové rady tyto 

informace byly zohledněny do výročního hodnocení doktorských studentů a řešitelé „MD“ 

projektů obdrželi mimořádná stipendia. 

f) Byly vyplaceny odměny pro oponenty a budou se připravovat podklady pro vyplacení odměn 
zpravodajům.  

Stanovisko GR UK: a) GR UK přeformulovala 3. variantu doporučení zpravodaje při 
neúspěchu: Aktualizovat a podat znovu; b) GR UK souhlasí s úpravou; c) GR UK se přiklonila 
k názoru, že současný bodový rozdíl 15 a více bodů je dobrým indikátorem; d) GR UK bere 
informaci na vědomí; e) GR UK odsouhlasila následující text: Zvažte prosím možnost, aby tyto 
informace byly zohledněny při hodnocení studentů, např. ve výročním hodnocení doktorandů; f) 
GR UK bere informaci na vědomí.    

 
8. Projednání návrhů OR na hodnocení závěrečných zpráv projektů GA UK 

-    ukončily řešení k 31. 12. 2016 
a)   Hlavním úkolem 3. zasedání OR bylo stanovit závěrečné hodnocení projektů GA UK, které 

ukončily řešení k 31. 12. 2016. Za všechny sekce bylo hodnoceno celkem 484 závěrečných 
zpráv projektů z let 2013 a 2016 (1 z roku 2012 - hodnocení odloženo o další rok, 53 z roku 
2013, 259 z roku 2014, 135 z roku 2015 a 36 z roku 2016) a z toho bylo 109 doplněných 
závěrečných zpráv s označením „hodnocení odloženo“ (z 109 „HO“ projektů bylo 
„splněný“ - 80   projektů, „nesplněný“ –  29 projektů). Na základě návrhů zpravodajů bylo 
uděleno projektům hodnocení „mimořádně dobrý“ v 61 případech, „splněný“ ve 179 
případech, „nesplněný“ ve 12 případech a „hodnocení odloženo“ ve 123 případech.  

b)   Projekt č. 528513, řeš. Mgr. Dluhošová, C4-OII, ved. prof. Stopka, 1. LF UK. Dne 15. 6. 
2017 obdržena písemná žádost o odklad hodnocení o další rok z důvodu mateřské dovolené.  

c)   Projekt č. 152613, řešitelka Mgr. Pavlišová, C2-CIR, ved. MUDr. Rossmeisl, PřF UK. 
Dne 15. 6. 2017 obdržena písemná žádost o odklad hodnocení o další rok z důvodu mateřské 
dovolené.  

d)  Projekt č. 252213, řešitel MUDr. Medek, C3-BCH, ved. prof. Martásek, 1. LF UK. 
Vedoucí projektu zaslal dne 16. 6. 2017 vysvětlující dopis, proč nebyly dodány publikační 
výstupy. Publikace by měly být dodány ještě v tomto roce.  

e)   Řešitelé a vedoucí projektů s „HO“ 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. V opačném případě bude Grantová rada nucena 
hodnotit jejich projekt jako nesplněný. Termín pro dodatečné doložení výsledků bude shodný 
s termínem standardních závěrečných zpráv. 

Stanovisko GR UK: a) GR UK potvrdila hodnocení projektů navržených oborovými radami; b, c) 
GR UK přihlédla ke specifické situaci obou řešitelek a povoluje odklad o další rok. GR UK se však 
zároveň domnívá, že řešitelky jsou schopny dokončit publikaci i na mateřské dovolené, a proto 
termín odložení je definitivní; d) GR UK souhlasí s odkladem z důvodu specifických okolností 
výzkumu, termín odložení je definitivní; e) GR UK se vyjádřila, že „hodnocení odloženo“ je vhodné  
dávat tam, kde chybí pouze publikace a jsou dokončeny práce na projektu.  
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9. Výsledky analýz  
Analýzy byly součástí přílohy. 
a) počty studentů podle studia; 
b) oponenti, kteří hodnotí všechny své projekty jako nadstandardní; 
c) oponenti, kteří hodnotí všechny své projekty jako nerealistické; 
d) úspěšnost projektů, kde je osoba zpravodajem a zároveň oponentem; 
e) reakce univerzitních a mimouniverzitních oponentů: Mírně stouplo procento (41 %) oponentských 

posudků přijatých mimouniverzitními zpravodaji; 
f) medián přijatých projektů v různých skupinách a sekcích. 
Stanovisko GR UK: a) GR UK vzala informace na vědomí; b) Členové GR UK budou 
kontaktovat dotyčné oponenty s prosbou o kritičtější hodnocení. c) Žádné takové projekty 
nejsou; d) GR UK vzala informaci na vědomí; e) GR UK vzala informaci na vědomí a 
doporučuje vypracovat analýzu, kolik vedoucích je z AV ČR; f) GR UK vzala informaci na 
vědomí.  
 
10. Příští termíny konání GR UK a OR GA UK: 
GR UK v 15. kole: 19. 10. 2017 (Čt) od 10 hod. 
GR UK v 15. kole před OR GA UK: 7. 12. 2017 (Čt) od 10 hod. 
 
Zasedání 1. oborových rad GA UK v 15. kole v Zelené posluchárně:  
13. 12. (St) 2017 – zasedání OR C od 10 hod. (po zasedání bude probíhat školení) 
13. 12. (St) 2017 – zasedání OR A od 14 hod. (před zasedáním bude probíhat školení) 
15. 12. (Pá) 2017 – zasedání OR B od 10 hod. (po zasedání bude probíhat školení) 
Závěr GR UK: GR UK souhlasí s navrženými termíny. 
 
 
 
 
 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 
Zapsala: Mgr. Alena Tůmová, 22. 06. 2017 
Schválil: prof. Petr Volf, 22. 06. 2017 
 


