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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 14. 2. 2019 

 

Přítomni:  

prof. Volf, prof. Víšek, doc. Bosáková, doc. Půta, prof. Pudil. 

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

Jako host: prof. Höschl, Bc. Šrom. 

Omluveni: doc. Ebelová, doc. Kraml. 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 30. 11. 2018 

3. Oborová rada a Dozorčí rada grantového financování 
4. 16. kolo soutěže GA UK  

a. Informace o počtu podaných projektů a požadovaných financích 

b. Potenciální duplicity 

c. Zrušené  přihlášky 

d. Předčasně ukončené  projekty 

e. Žádosti o změnu hodnocení z „nesplněno“ na „splněno“ 

f.  Aktuální stav ve zpracování návrhů projektů  

5. Aktuální stav ve zpracování návrhů projektů  
6. Nový systém hodnocení projektů 

7. Různé  

8. Rekapitulace termínu příštích zasedání OR a GR UK 
 

1. Zahájení 
Prof. Volf přivítal přítomné a zahájil zasedání.  

 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 30. 11. 2018 

Str. 1, k bodu 4: Nový zpravodaj do B-MAT byl jmenován k 30. 11. 2018 a pozván na 1. 
zasedání oborové rady. 
Str. 2, k bodu 5e-m): Řešitelé a jejich vedoucí byli informováni o změně hodnocení na splněný 
projekt a změna byla provedena v rámci aplikace. 

Závěr GR UK: GR UK schválila zápis ze dne 30. 11. 2018 v předloženém znění. 

 

3.  Oborová rada a Dozorčí rada grantového financování 
a) Oborová rada – A-PP - vedoucí skupiny dr. Kmentová vznáší podnět za skupinu k rozšíření této 

skupiny o nového zpravodaje z PedF  – katedry tělesné výchovy, který by se ujal četných projektů 
jiných fakult. 

b) Dozorčí rada grantového financování - Dozorčí rada byla jmenována k 1. 3. 2019. 

Stanovisko GR UK: a) GR UK bere na vědomí. Bude řešeno v březnu s  obměnou oborových 

rad; b) GR UK vzala informaci na vědomí. 
 

4. Informace k 16. kolu soutěže GA UK 
a)     Informace o počtu podaných projektů a požadovaných financích  
       Prof. Volf informoval o počtu podaných projektů v 16. kole soutěže GA UK a jejich finančních 

požadavcích. Pokračující zprávy byly zpřístupněny zpravodajům, jedná se o 502 projektů.  

b)     Potenciální duplicity 
Řešeny na 1. oborové radě. 

c)     Zrušené  přihlášky 
  1/ Projekt č. 838119, FF, A-TFP, řeš. Mgr. Matysová – řešitelka zaslala žádost o zrušení 

projektu z důvodu ukončení doktorského studia. 
       2/ Projekt č. 1612119, FaF, C4-OII, řeš.  Mgr. Suchá – řešitelka zaslala žádost o zrušení 

projektu z důvodu změny tématu její práce. 
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d)     Předčasně ukončené projekty  
1/ Projekt č. 546217, FSV, A-SP, řeš. Mgr. Martínková - řešitelka zaslala oznámení o 
předčasném ukončení řešení z důvodu ukončení studia. 
2/ Projekt č. 634217, MFF, A-INF, řeš. dr. Veselý - řešitel oznámil předčasné ukončení řešení 
z důvodu ukončení studia. 
3/ Projekt č. 414217, PřF, B-BIO, řeš. Mgr. Smolík - řešitel zaslal oznámení o předčasném 
ukončení řešení z důvodu ukončení studia. 
4/ Projekt č. 1004218, MFF, A-INF, řeš. Mgr. Kubát - řešitel zaslal oznámení o předčasném 
ukončení řešení z důvodu ukončení studia. 
5/ Projekt č. 216217, C4-OII, 2. LF, řeš. Mgr. Straková - nástup na mateřskou, zvládli vyřešit 
projekt za dva roky. Podají závěrečnou zprávu. 

       6/ Projekt č. 1508417, KTF, A-HN, řeš. Mgr. Komedová - řešitelka   
       oznámila předčasné ukončení řešení po dvou letech.  

7/ Projekt č. 1114217, MFF, A-INF, řeš. Mgr. Mediankin – řešitel nekomunikuje s fakultou, 
pokračující zpráva nebyla podána.  
8/ Projekt č. 806217, FF, A-HN, řeš. Mgr. Mornsteinová - řešitelka zaslala oznámení o 
předčasném ukončení řešení ze zdravotních důvodů.  
9/  Projekt č. 1590217, 3. LF, C1-CHIR, řeš. MUDr. Petrová - řešitelka  

       zaslala oznámení o předčasném ukončení řešení z důvodu zastavení výroby klíč. materiálu. 
      10/ Projekt č. 572218, FF, A-SP, řeš. dr. Lhotáková – řešitelka zaslala oznámení o předčasném    
       ukončení řešení z osobních důvodů.  

Stanovisko GR UK: a) Vzhledem k vysokým finančním požadavkům probíhajících i nových 

projektů bude pro dosažení 33% úspěšnosti třeba krátit celkově o zhruba 5-7 %; doporučení u 

nových projektů kriticky posuzovat zejména požadavky na cestovné; b) GR UK zkontroluje 

potenciální duplicity před zasedáním oborové rady. Do instrukcí vložit  upozornění, že GR UK 

sleduje duplicity ve všech částech projektu; c-d) GR UK bere informace na vědomí;  
 

e) Žádosti o změnu hodnocení z „nesplněno“ na „splněno“ 
1/ Projekt č. 528513, řeš. dr. Dluhošová, 1. LF, C4-OII. Řešitelka zaslala dne 7. 1. 2019  e-mail 
s informací o zaslaném článku přijatém do tisku.  
2/ Projekt č. 380214, řeš. Mgr. Just, PřF, B -BIO. Řešitel zaslal dne 6. 1. 2019  e-mail 
s informací o zaslaném článku přijatém do tisku. 
3/ Projekt č. 586214, řeš. dr. Geisler, FHS, A-SP. Řešitel zaslal dne 17. 12. 2018 e-mail 
s informací o zaslaném článku přijatém do tisku.  
4/ Projekt č. 1478214, řeš. Mgr. Šťastná, PřF, B-BIO. Řešitelka zaslala dne 20. 12. 2018 e-
mail s informací o zaslaném článku přijatém do tisku.  
5/ Projekt č. 392715, řeš. Mgr. Pacák, PřF, B-GEO. Řešitel zaslal dne 21. 1. 2019 e-mail 
s informací o zaslaném článku přijatém do tisku. 
6/ Projekt č. 1350214, řeš. Mgr. Štundlová, PřF, B -BIO. Vedoucí zaslal dne 4. 2. 2019 e-mail 
s informací o zaslaném článku přijatém do tisku. 
7/ Projekt č. 308315, řeš. Mgr. Frantíková, FF, A-FGM. Řešitelka zaslala dne 29. 12. 2018 e-
mail s informací o dvou článcích, první je přijatý do tisku, druhý under review. Projekt byl 
změněn na splněný.      
8/ Projekt č. 387915, řeš. Mgr. Dvořák, PřF, B -BIO. Vedoucí zaslala dne 7. 1. 2019 e-mail 
s informací o zaslaných dvou článcích přijatých do tisku. Projekt byl změněn na splněný.   
9/ Projekt č. 337815, řeš. Ing. Šuk, 1. LF, C2-CIR. Řešitel zaslal dne 13. 12. 2018 e-mail 
s informací o zaslaném článku přijatém do tisku. Projekt byl změněn na splněný.   
10/ Projekt č. 506816, řeš. Mgr. Cinkajzl, FF, A-HN. Řešitel zaslal dne 14. 12. 2018 žádost o 
prodloužení lhůty pro dodání výstupů. Zatím žádné výstupy nedodal.    

Stanovisko GR UK: e) 1/ Výstup dodaný řešitelem je kazuistikou jednoho pacienta a nezahrnuje 
experimenty, na které byly grantové prostředky požadovány, GR UK změnu hodnocení zamítla; 

2-4/ a 6-9/ Projekty budou změněny na splněné a řešitelé s  vedoucími budou o výsledku 

informováni; 5/ Projekt bude zaslán ke zhodnocení vedoucímu skupiny; 10/ Řešitel nedodal 

výstupy, nelze změnit hodnocení projektu.  
 



 3 

f) Aktuální stav ve zpracování návrhů projektů  

Je třeba dořešit projekty před zasedáním OR (oponentury, shrnutí zpravodaje u nových i pokračujících 
projektů, doporučení/nedoporučení, projekty k projednání – pokyny zpravodajům předsednictvo).  

Stanovisko GR UK: V dalším kole je třeba, aby vedoucí skupin včas  zkontrolovali zařazení 

projektů; na OR znovu informovat zpravodaje jak postupovat při výrazném bodovém rozdílu.  

 

5. Systém hodnocení projektů 
a)     Návrh na zasedání OR GA UK: Budou zde připraveny formuláře s tabulkou pro projekty 

vybrané k dalšímu projednání (KP). Ve sloupcích tabulky bude uvedena sekce, skupina, č. 
projektu, řešitel a pořadí projektu. Tabulku vyplní vedoucí skupiny, podepíše a odevzdá GA UKu. 
Kancelář GA UK vyplní č. projektu do aplikace dle pořadí, aby bylo možné filtrovat dle pořadí.  

b)    Úkoly vedoucích: 
        1/ Zkontrolovat, kolik mají doporučených projektů společně ve skupině dle financí: max. 2/3 z   

částky určené pro nové projekty. 
        2/ Vyfiltrovat doporučené  projekty, které mají 45 bodů a méně (popř. určit jinou bodovou 

hranici). Tyto projekty budou označeny „D-KP“ a zpravodajové musí k nim napsat zdůvodnění. 
        3/ Vyfiltrovat nedoporučené projekty, které mají vyšší počet bodů, než je bodová hranice: v 

sekcích A a C 50 bodů, v sekci B 53 bodů. Tyto projekty budou označeny jako „N-KP“. 
c)    Rozdělení projektů do tří skupin podle počtu a financí by mělo být následující 

„D“ – max. 25% a maximálně 2/3 z částky určené pro nové projekty 
"KP" + „DKP“ + „NKP“ – cca 25 % 
„N“ – zbytek (min. 50 %) 

d)  V sekci C se nově vyjadřuje i vedlejší zpravodaj, pokud se bude lišit vyjádření vedlejšího 
zpravodaje od hlavního, projekt je automaticky zařazen do projektů k projednání.  

Stanovisko GR UK: Nasadit filtry na kontrolu nerelevantních posudků, oslovit vedoucí skupin, 

aby zkontrolovali počet takto označených oponentských posudků a zkontrolovali důvody. 
 

6. Různé   
a) K dispozici statistika účasti členů Grantové rady a kolegia rektora v roli vedoucích projektů 

GAUK. 
b) Vracení nedočerpaných financí na fakultách a poměrné části doplňkových nákladů by se týkalo 

pouze částky 10 tis. Kč a více, kdy by se dopočítalo 15 % doplňkových nákladů v pokračujících a 
závěrečných zprávách. V případě schválení je nutné vložit do pravidel. 

c) Oponentský formulář – v současné době je ve formuláři ke každé otázce kolonka „Prosím o 
slovní hodnocení a konkrétní připomínky“ a následuje na závěr „Slovní vyjádření“, které se 
některým oponentům zdá být zdvojené. Návrh: „Slovní vyjádření“ by se mohlo přejmenovat na 
„Celkové hodnocení“ a graficky oddělit pro příští kolo soutěže. 

d) Mají být jména zpravodajů na webových stránkách anonymní? 
e) Návrh zavést čestné prohlášení pro zpravodaje projektů o mlčenlivosti. 

Stanovisko GR UK: a) Členové kolegia rektora a Grantové rady jsou vedoucími projektů 

GAUK jen výjimečně, úspěšnost není vyšší než průměrná; vrácení doplňkových nákladů bude 

požadováno, pokud celková částka nedočerpaných financí je 20 tis. Kč a více. Bude vloženo do 

instrukcí; c) GR UK souhlasí s  úpravou od příštího kola GA UK; d) GR UK rozhodla o 

vymazání jmen zpravodajů z webových stránek GA UK; e) GR UK souhlasí s  předloženým 

zněním souhlasu o mlčenlivosti, který zpravodajové podepíší na oborové radě . Od nového kola 
bude zpravodaj potvrzovat souhlas v aplikaci. 

 

7. Rekapitulace termínu příštích zasedání OR a GR UK:  

Termín zasedání 2. oborových rad GA UK v Zelené  posluchárně:  
20. 2. 2019 - OR A od 10 hod. - navíc zarezervovaná Modrá posluchárna od 11-14 hod. pro diskuze 
zpravodajů ve skupinách. 
21. 2. 2019 - OR C2-C4 od 10-13 hod. 
22. 2. 2019  - OR B. od 10 hod. ; navíc zarezervovaná Modrá posluchárna od 11-14 hod. pro diskuze 
zpravodajů ve skupinách. 
25. 2. 2019 - OR C1 od 10 hod. v Malé zasedací síni. 
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Termín schůzky GR UK s vedoucími skupin 27. 2. 2019 (St) od 10 hod. v Zelené  posluchárně. 

GR UK 1. 3. 2019 (Pá) od 10 hod. v kanceláři GA UK.  

 

 

Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 

Zapsala: Alena Tůmová, 15. 2. 2019 

Schválil: Petr Volf, 15. 2. 2019 
 


