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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK dne 27. 11. 2019 
 
Přítomni:  
prof. Volf, doc. Ebelová, prof. Maršálek, doc. Bosáková, doc. Půta, doc. Kraml. 
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, Mgr. Michlová, pí. Mrkvičková, dr. Tůmová. 
Host: předseda Dozorčí rady prof. Höschl 
Omluven: prof. Plzák, Bc. Šrom zástupce ÚVT UK 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 02. 10. 2019 
3. Personální záležitosti – Dozorčí rada GA UK  
4. Žádosti o změnu  
5. Nové projekty soutěže GA UK pro rok 2020 
6. Různé 
7. Příští termíny konání GR a OR GA UK 

 
1. Zahájení 
Na dnešní zasedání byl jako host pozván předseda DR GA UK prof. Höschl. Prof. Plzák se omluvil 
(služebně v zahraničí). 
 
2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 02. 10. 2019 
Str. 1-2, k bodu 3: Kandidátům na zpravodaje, kteří byli vybráni na minulém zasedání, byl zaslán 
jmenovací dopis s účinností od 2. 10. 2019.  
Str. 2, k bodu 4: Řešitelům a vedoucím projektů byl zaslán e-mail s informací o změně hodnocení 
projektu z nesplněného na splněný. Zároveň byla provedena změna hodnocení v aplikaci. 
Str. 3, k bodu 5c): Sekce B-BIO: Komunikaci s vedoucím skupiny BIO dr. Vinklerem ve věci 
ustanovení vedoucích pro tři biologické panely. Dopady vzniku panelů ve skupině B-BIO, viz bod 6i). 
Str. 3, k bodu 5d) Dne 6. 11. 2019 se uskutečnilo školení pro nové zpravodaje. Podklady ze školení 
byly rozeslány všem zpravodajům e-mailem. 
Závěr GR: GR schválila zápis ze dne 02. 10. 2019 v předloženém znění. 
 
3. Personální záležitosti - Dozorčí rada GA UK 
Z důvodu rezignace pí. kvestorky Oliveriusové došlo ke změně člena Dozorčí rady na „pověřeného 
agendou kvestora“ na Ing. Romana Karaše z ekonomického odboru. 
Stanovisko GR: GR vzala informaci na vědomí. 
 
4.  Žádosti o změnu  

 Změna hodnocení z „nesplněno“ na „splněno“ 
a) Projekt č. 364615, řeš. Mgr. Růžičková, PřF, B-BIO. Řešitelka zaslala dne 5. 11. 2019  e-mail 

s informací o přijetí publikace do tisku. 
b) Projekt č. 238216, řeš. Mgr. Procházková, Engel, PřF, B-GEO. Řešitelka zaslala dne 9. 10. 

2019  e-mail s informací o přijetí publikace do tisku. 
c) Projekt č. 275215, řeš. Mgr. Vanišová, 1. LF, C4-OII. Řešitelka zaslala dne 8. 10. 2019  e-mail 

s informací o přijetí publikace do tisku. 
d) Projekt č. 200815, řeš. Mgr. Iva Šplíchalová, PřF, B-BIO. Řešitelka zaslala dne 27. 11. 2019  

e-mail s informací o přijetí publikace do tisku.  
 
Žádost o přerušení projektu 

e) Projekt č. 1704218, řeš. Mgr. Ing. Hořeňovská, MFF, A-INF. Řešitelka zaslala dne 24. 11. 
2019 žádost o přerušení projektu z důvodu rodičovské dovolené u 3letého projektu. Řeš. kolektiv 
je bez spoluřešitelů a řešitelka má v současné době přerušené studium.  

Stanovisko GR: a-d) Hodnocení projektů bude v aplikaci změněno na „splněno“. Řešitelé 
s vedoucími budou informováni e-mailem; e) Prodloužení 3letého projektu neumožňují pravidla 
MŠMT, projekt musí skončit nejpozději 31. 12. 2020.  
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5. Nové projekty soutěže GA UK pro rok 2020 

Podáno 940 projektů z toho 4 projekty jsou nedoporučeny děkany fakult (2x LF HK, 1x 1. LF 
a 1x MFF). Celkem 34 projektů je označeno jako „interdisciplinární“. Informace o počtu v 
jednotlivých sekcích/skupinách, finančních požadavcích a rozdělení podle fakult - přehled 
podaných projektů je součástí materiálu.  

Stanovisko GR: GR vzala informaci o počtu přihlášek na vědomí. GR se seznámila se 
zdůvodněními děkanů u čtyř nedoporučených projektů. Tyto projekty budou zařazeny do 
evidence, nebudou se posuzovat ani jinak hodnotit.  

 
6. Různé  
a) Informace předsedy Dozorčí rady o vyjádření k dopisu, se kterým se obrátil dr. Krause dne 17. 9. 

2019 (pozn. dopis byl odeslán 17. 10. 2019) na Dozorčí radu GA UK. 
b) Proběhlo předání anonymizovaných dat GA UKu na CERGE pro výzkum s pracovním názvem 

„Mechanismy dopadu grantu na studium“. Pro programátora anonymizace a předání dat 
znamenala tři dny práce. Zpracovatel má podepsaný závazek mlčenlivosti zaměstnance dodatkem 
k pracovní smlouvě s UK – CERGE. 

c) Doktorandka FSV se obrátila na GA UK s prosbou o dodání anonymizovaných dat z let 2010 – 
2013 pro potřeby výzkumu „Analýza vlivu sociálních vazeb na přidělování grantů“. Neuvedla 
však, že si chce za FSV podat grantovou přihlášku GA UKu na stejné téma a na náš dotaz 
ohledně podané přihlášky sdělila, že by neměl nastat střet zájmu, protože podávala obdobný 
projekt  již v loňském roce a bylo jí v hodnocení doporučeno podat jej znovu. V minulém roce ale 
nebylo zřejmé, že se má jednat o data GA UK. Pro programátora anonymizace a příprava dat 
znamenala pět dní práce. 

d) Předrezervace - po kontrole GA UK byly projekty zpřístupněny zpravodajům k předrezervaci dne 
25. 11. Vedoucí skupin by měli ve spolupráci s předsednictvem informovat zpravodaje o počtu 
projektů, ke kterým se mají přihlásit v roli potenciálních zpravodajů. 

e)   Včasná kontrola projektů dle zařazení do oborů. Projekty musí být přesunuty do správné 
sekce/skupiny včas, nejpozději do zasedání oborové rady 3. 12. 2019.  

f) Výsledek kontroly na potenciální střet zájmu v roli vedoucího projektu s působením dotyčného 
v Grantové radě UK: vedoucími nebo členy řešitelských kolektivů není žádný z členů Grantové 
rady UK.   

g) V databázi probíhá kontrola na potenciální duplicity, bude známa později a zaslána členům 
Grantové rady. 

h)   V sekci C aplikace zpřístupní editaci pro vedlejšího zpravodaje 14 dní před oborovou radou. Musí 
být alespoň 1 posudek oponenta (zpřístupní se i při 1 oponentském posudku a anonymně). 
Vedlejší zpravodaj vidí též posudek hlavního zpravodaje v sekci C 14 dní před OR a též 
anonymně (vidí ihned, jak se aplikace otevře pro editaci vedlejšímu zpravodaji).  

i) Dopady vzniku panelů ve skupině BIO sekce B (výběr nejdůležitějších bodů).  
Rozhodovací proces: Pro efektivní rozhodování je nutné jmenovat vedoucího panelu, který bude 
vykonávat stejné úkony jako standardní vedoucí skupiny a bude s ním úzce spolupracovat.  
Přiřazování panelů dle příslušnosti zpravodaje: Studenti stále budou podávat projekty do 
skupiny BIO. Panel je určen až přiřazením zpravodaje, do té doby patří projekt jen do skupiny 
BIO, bez upřesnění panelu. 
Přidělování financí: Dle stejného klíče jako u skupin. Do přehledu čerpání finančních požadavků 
přidat rozlišení i na panely (zároveň zachovat i celkový přehled za celou skupinu BIO). 
Otázky k dořešení na OR: Doporučení/finance za OR zanáší vedoucí skupiny nebo vedoucí 
panelu? Pokud panelu, má mít vedoucí skupiny nějaké kontrolní mechanismy?  

Stanovisko GR: a) GR vzala informaci na vědomí; b) Dokumenty třeba zaslat ke kontrole 
pověřenci GDPR Mgr. Jindrovi; c) Data budou poskytnuta pouze po podepsání smlouvy o 
zpracování údajů, mlčenlivosti a až budou známy výsledky GA UK; d-e) GR vzala informaci na 
vědomí; f) Je třeba maximálně dbát na objektivitu posuzování a na anonymitu oponentů. Je 
vhodné, aby členové GR se hlásili do aplikace ve dvou rolích (zpravodaj nebo člen GR) tak, aby 
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jména oponentů viděli jen u svých projektů jako zpravodajové. To samé platí pro vedoucí 
skupin a vedoucí panelů; g-h) GR vzala informaci na vědomí; i) GR vzala informaci na vědomí a 
souhlasí.  
7. Příští termíny konání GR a OR GA UK: 
Zasedání 1. oborových rad GA UK v 17. kole v Zelené posluchárně:  
3. 12. (Út) 2019 – zasedání OR A od 10 hod.  
4. 12. (St) 2019  – zasedání OR C od 10 hod.  
6. 12. (Pá) 2019 – zasedání OR B od 10 hod.  
Termín zasedání 2. oborových rad GA UK v Zel. posluchárně od 10 hod. (21. 2. OR C, 26. 2. OR A, 
27. 2. OR B). Po zasedáních OR bude probíhat schůzka GR s vedoucími skupin příslušných sekcí 
v Zelené posluchárně. 
Termín GR před OR GA UK: 19. 2. (St) 2020 od 10 hod. v kanceláři GA UK. 
Termín GR po schůzkách GR s vedoucími skupin: 3. 3. (Út) 2020 od 10 hod. v kanceláři GA UK. 
Termín pro SVV: 19. 2. (St) 2020 po zasedání GR GA UK v kanceláři GA UK. 
Stanovisko GR: Instrukce včetně formulářů ohledně nového kola SVV byly rozeslány 22. 10. 
2019 a formuláře jsou dostupné na stránkách https://cuni.cz/UK-3362.html. 
 
 
 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 
Zapsala: dr. Alena Tůmová, 27. 11. 2019 
Schválil: prof. Petr Volf, 27. 11. 2019 
 
 


