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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UNIVERZITY DNE 19. 2. 2020 
 

Přítomni:  
prof. Volf, doc. Ebelová, prof. Maršálek, doc. Bosáková, doc. Půta, doc. Kraml, prof. Plzák. 
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, Mgr. Michlová, pí. Mrkvičková, dr. Tůmová. 
Jako host: prof. Höschl předseda Dozorčí rady grantového financování.  
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady univerzity ze dne 27. 11. 2019 
3. Oborová rada GA UK 
4. 17. kolo soutěže GA UK  

a. Informace o počtu podaných projektů a požadovaných financích 
b. Zrušené přihlášky 
c. Ukončení odloženého projektu 
d. Předčasně ukončené projekty 
e. Žádosti o změnu  
f. Žádosti o změnu hodnocení z „nesplněno“ na „splněno“ 
g. Projekty navržené k ukončení bez finančních prostředků 

5. Aktuální stav ve zpracování návrhů projektů  
6. Systém hodnocení projektů 
7. Různé 
8. Rekapitulace termínu příštích zasedání OR a GR 

 
1. Zahájení 
       Prof. Volf přivítal přítomné a zahájil zasedání.  
 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady univerzity ze dne 27. 11. 2019 

Str. 1, k bodu 4a-d): Řešitelé a jejich vedoucí byli informováni o změně hodnocení na splněný 
projekt a změna byla provedena v rámci aplikace. 
Str. 2, k bodu 6c): Doktorandka z FSV podepsala smlouvu o nakládání s daty s tím, že jí budou 
data poskytnuta 2. 3. 2020 bez ohledu na to, zda bude její projekt financován či nikoliv. 
Str. 2, k bodu 6g): Potenciální duplicity: Předložení návrhu dopisu pro projekty č. 1510120 a č. 
1500120, které mají totožného vedoucího a řeší totožnou problematiku.  
Str. 2, k bodu 6h): Vedlejším zpravodajům sekce C byla dne 7. 2. 2020 zpřístupněna aplikace pro 
vložení jejich posudku za podmínky, kdy je odevzdaný alespoň jeden oponentský posudek. 
Zpravodajové sekce C byli informováni e-mailem. 

Závěr GR: GR schválila zápis ze dne 27. 11. 2019 v předloženém znění a souhlasí s návrhem 
dopisu pro oba navrhovatele projektů. 
 
 
3.  Oborová rada GA UK 
a) A-INF: prof. Daniel Kráľ ukončí na vlastní žádost členství ke konci tohoto kola soutěže GA UK. 
b) V tomto kole soutěže skončí funkční období 19 zpravodajům. Zároveň skupina B-FYZ žádá o 

navýšení zpravodaje o astrofyzika. 
Stanovisko GR: a) GR bere informaci na vědomí; b) Bude řešeno v březnu s obměnou 
oborových rad. GA UK osloví fakulty s žádostí o zaslání návrhů do oborových rad. 

 
4. Informace k 17. kolu soutěže GA UK 
a)   Informace o počtu podaných projektů a požadovaných financích  
      Prof. Volf informoval o počtu podaných projektů v 17. kole soutěže GA UK a jejich finančních   
      požadavcích. 
      Pokračující zprávy byly zpřístupněny zpravodajům, kteří byli informováni e-mailem, jedná se o    
      477 projektů.  
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b)  Zrušené přihlášky 
1) Projekt č. 1032120, LF PL, C1-CHIR, řeš. MUDr. Líkařová – dne 3. 1. 2020 byl projekt na 

vlastní žádost řešitelky zrušen z důvodu ukončení doktorského studia. 
2)  Projekt č. 1165320, PřF, B-BIO, řeš. Mgr. Ženíšková – zrušen na základě žádosti o stažení 

projektu z důvodu překryvu tématu s projektem GA ČR dne 16. 12. 2019. 
  

c)    Ukončení odloženého projektu 
   Projekt č. 1714119, PřF, B-BIO, řeš. Mgr. Batystová – projekt byl v minulém roce přijat 

k financování, ale řešení projektu odloženo o rok z důvodu mateřské dovolené. Dne 30. 1. 2020 
řešitelka zaslala žádost o ukončení projektu z osobních důvodů.  

 
d) Předčasně ukončené projekty – podají závěrečnou zprávu 

1) Projekt č. 1550218, PřF, B-BIO, řeš. Mgr. Metlička - řešitel požádal ukončení řešení z 
důvodu přerušení studia z osobních důvodů. 

2) Projekt č. 80218, FSV, A-TFP, řeš. Mgr. Drhlíková – řešitel požádal o ukončení projektu z 
rodinných důvodů. 

3) Projekt č. 976218, 2. LF, C1-CHIR, řeš. Mgr. Šperková - vedoucí Starková požádala o 
ukončení ze závažných zdravotních důvodů  řešitelky. 

4) Projekt č. 900119, MFF, B-MAT, řeš. Mgr. Grebík -  řešitel požádal o  ukončení (bez udání 
důvodu). 

5) Projekt č. 1466217, PřF, B-GEO, řeš. Bc. Čvirik – řešitel nekomunikuje, vedoucí projektu 
požádala o předčasné ukončení. 

6) Projekt č. 1704218, MFF, A-INF, řeš. Mgr. Ing. Hořeňovská – dne 28. 11. 2019 
neschváleno přerušení řešení projektu (3letý projekt) z důvodu rodičovské dovolené o jeden 
rok. Prodloužení 3letého projektu neumožňují pravidla MŠMT, projekt tedy musí skončit 
nejpozději do 31. 12. 2020. 

7) Projekt č. 610219, FSV, A-EK, řeš. Mgr. Frydrych - předčasné ukončení projektu z důvodu 
přerušení studia. 

8) Projekt č. 1372218, MFF, B-FYZ, řeš. Zhernov – podána závěrečná zpráva. 
 

e) Žádosti o změnu  
1)  Projekt č. 1428218, řeš. dr. Šimčíková, 3. LF, C3-BCH. Řešitelka 3letého projektu zaslala 

žádost o změnu hlavního řešitele na spoluřešitele p. Gardáše z důvodu ukončení doktorského 
studia. Zároveň by se stala novou vedoucí projektu. 

2) Projekt č. 1450119, řeš. Mgr. Götzová, PedF, A-PP. Řešitelka žádala o přerušení 2letého 
projektu na 1 rok z důvodu mateřské dovolené. Prof. Volf její žádosti vyhověl. Bude potřeba 
dořešit v aplikaci a nastavit projekt bez finančních prostředků pro 17. kolo soutěže. 

 
f) Žádosti o změnu hodnocení z „nesplněno“ na „splněno“ 

1) Projekt č. 173915, řeš. MUDr. Jaššová, 1. LF, A-PP. Řešitelka zaslala dne 7. 1. 2019 e-mail 
s informací o zaslaném článku přijatém do tisku.  

2) Projekt č. 632217, řeš. Mgr. Zvánovec, FSV, A-HN. Řešitel zaslal dne 10. 12. 2019 e-mail 
s informací o zaslaném článku přijatém do tisku.  

3) Projekt č. 188015, řeš. Mgr. Benešová, PřF, B-BIO. Řešitelka zaslala dne 7. 2. 2020 žádost 
o změnu hodnocení a informací o submitování manuskriptu. 

4) Projekt č. 1368217, řeš. Mgr. Jeništová, PřF, B-BIO. Řešitelka zaslala dne 4. 12. 2019 e-
mail s informací o zaslaném článku přijatém do tisku.  

5) Projekt č. 235215, řeš. MUDr. Powell, 3. LF, C3-BCH. Řešitelka zaslala dne 10. 12. 2019 
e-mail s informací o zaslaném článku přijatém do tisku.  

 
g) Projekty navržené k ukončení bez finančních prostředků 

1) Projekt č. 1568819, řeš. Mgr. Slívová, MFF, A-INF. 
2) Projekt č. 1474218, řeš. Mgr. Čermák, PřF, B-BIO.  

Stanovisko GR: a) GR rozhodla, že není nutné plošné krácení nových projektů; b) GR bere 
informaci na vědomí; c) Projekt řeš. Batystové bude v aplikaci ukončen; d1-8) GR bere 
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informaci na vědomí; e1) GR souhlasí se změnou hlavního řešitele a vedoucího projektu; e2) GR 
bere informaci na vědomí. Pro tento rok řešení bude projekt bez finančních prostředků a 
smlouvy; f1-2 a 4-5) GR souhlasí se změnou hodnocení na „splněno“. Řešitelé a vedoucí budou o 
změně hodnocení informováni; f3) GR požaduje opravenou žádost o odložení hodnocení a 
doložení potvrzení o zaslání rukopisu k publikaci (PDF z aplikace nebo e-mail z redakce 
časopisu); g) GR souhlasí s ukončením obou projektů (ukončení bez financí). 

 
5. Aktuální stav ve zpracování návrhů projektů  

 
a)   Oponentura označena jako nerelevantní 

 Projekt č. 442120, řeš. Mgr. Kocmanová, FSV, A-SP.  
 

b)  Nové projekty v pořádku (2 a více oponentur): 910 
Nové projekty bez odevzdaných oponentských posudků: 3  
Nové projekty s 1 oponenturou: 21 

 
Stanovisko GR: a) GR se domnívá, že vzhledem k bodové shodě všech tří posudků není důvod 
označovat jeden konkrétní posudek za irelevantní; b) Je třeba dořešit projekty před zasedáním 
OR (oponentury, shrnutí zpravodaje u nových i pokračujících projektů, doporučení/ 
nedoporučení, dořešit projekty k projednání). Pokyny ohledně rozdělení finančních prostředků 
zašle předsednictvo vedoucím skupin. 
 
6. Systém hodnocení projektů 
a) 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“. 
b) 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 % - Určit pořadí v „Projekty k projednání“ – tato funkce je 
zpřístupněna vedoucím skupin, předsednictvo tuto funkci nemá. 
„N“ – zbytek (min. 50 %). 
U sekce C se bude ještě řešit případný rozpor mezi rozhodnutím hlavního a vedlejšího zpravodaje 
ve skupinách. 

c) Nově: Doporučení za oborovou radu nových a pokračujících projektů provede vedoucí skupiny,   
poté budou úpravy provedené vedoucím v aplikaci na úrovni oborové rady. 

d) Tisk projektů k projednání pro schůzku Grantové rady s vedoucími skupin.  
Dříve: Na zasedání OR GA UK: Budou zde připraveny formuláře s tabulkou pro projekty 
vybrané k dalšímu projednání (KP), případně je možný tisk z aplikace „Projekty k projednání“. 
Ve sloupcích tabulky bude uvedena sekce, skupina, č. projektu, řešitel a pořadí projektu. Tabulku 
vyplní vedoucí skupiny, podepíše a odevzdá GA UKu.  

Stanovisko GR: GR bere informaci na vědomí. Tisk projektů bude dořešen na zasedání 
oborových rad. 
 
7. Různé  
a)    Zobrazovat náhled spoluřešitele do projektu? 
b) Obory v číselníku oponentů přizpůsobit číselníku, který existuje na odboru pro vědu a výzkum. 
c) Na OR B byl vznesen dotaz, aby zpravodaj viděl body oponenta za jednotlivé otázky.  
d) Doc. Vinkler (vedoucí skupiny BIO) se domnívá, že ustanovit vedoucí panelů Biologie má smysl 

pouze v případě, že bude umožněno navrhovatelům (studentům) označit příslušnost projektu 
konkrétnímu panelu.  
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e) Zpravodajům skupiny B-BIO byly dnes anonymně zpřístupněny projekty k projednání. Tato 
úprava se předpokládá i na další kola soutěží. 

Stanovisko GR: a) GR nedoporučuje současný stav, ale doporučuje, aby do čestného prohlášení 
navrhovatele při podávání přihlášky projektu byla vložena věta: „Seznámil jsem všechny členy 
řešitelského kolektivu s obsahem navrhovaného projektu.“; b) GR souhlasí, programátor GA 
UK se domluví s p. Popelkou; c) GR zatím nebude zpřístupňovat body; d) GR je pro zachování 
současného stavu; e) GR bere informaci na vědomí. 

 
8. Rekapitulace termínu příštích zasedání OR a GR:  
Termíny 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 každém zasedání OR bude probíhat schůzka GR příslušné sekce s vedoucími skupin v Zelené 
posluchárně. 
Termín GR po zasedáních OR po předešlé dohodě změněn na 4. 3. (St) 2020 od 10 hod. v kanceláři 
GA UK.  
Výsledky budou předloženy na zasedání kolegia rektora konané dne 10. 3. 2020.  
 
Stanovisko GR: Termín zasedání 3. oborových rad GA UK byl stanoven: OR C 22. 5. (Pá), OR 
B 25. 5. (Po) a OR A 27. 5. (St) 2020 od 10 hod. v Zelené posluchárně. 
 
 
 
 
 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 
Zapsala: Alena Tůmová, 19. 2. 2020 
Schválil: Petr Volf, 19. 2. 2020 
 


