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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 26. 4. 2019 

 
Přítomni:  
prof. Volf, prof. Víšek, doc. Ebelová, doc. Půta, prof. Pudil, doc. Kraml. 

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

Jako host: Bc. Šrom zástupce ÚVT UK. 

Omluveni: doc. Bosáková, prof. Höschl - předseda Dozorčí rady grantového financování 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 01. 03. 2019 

3. Personální záležitosti 

4. Námitky navrhovatelů na nepřijetí projektů v 16. kole soutěže GA UK 

5. Žádosti o změny u nových nebo probíhajících projektů 

6. Závěrečné zprávy 

7. Náměty na úpravu GA UK  

8. Rekapitulace a stanovení termínů příštího zasedání Oborových rad a Grantových rad 

UK 

 

1. Zahájení 

Na dnešní zasedání byl jako host pozván předseda DR GA UK prof. Höschl, zástupce UVT UK 

Bc. Šrom. 

 

 

2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 01. 03. 2019 

Str. 1, k bodu 4: Personální záležitosti: Obměna oborových rad se uskuteční ke konci tohoto 

kola soutěže GA UK. Fakulty byly osloveny v dubnu se žádostí o zaslání návrhů na nové 

zpravodaje do Oborových rad GA UK projednaných ve vědeckých radách fakult. Termín pro 

zasílání návrhů byl stanoven do konce června, viz bod 3.  

Str. 3, k bodu 7: Závěrečné zprávy (453 projektů) byly zpřístupněny zpravodajům kanceláří GA 

UK dne 18. 4. 2019 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. Projekty bez zpravodaje (sekce A) 

budou přiřazeny, přehled projektů bez zpravodaje byl součástí zaslaného e-mailu. 

Stanovisko GR UK ke kontrole zápisu: GR UK schválila zápis ze dne 01. 03. 2019 v 

předloženém znění. 

 

 

3. Personální záležitosti 

U 33 zpravodajů končí první a u 12 zpravodajů druhé funkční období, 3 zpravodajové končí na 

vlastní žádost. Kancelář GA UK oslovila zpravodaje s končícím prvním funkčním obdobím, zda 

budou pokračovat. Kromě náhrady za končící zpravodaje je potřeba rozšířit skupiny A-PP o 

zástupce z katedry tělesné výchovy z PedF, aby mohl/mohli posuzovat projekty z FTVS. V sekci 

A a C je třeba se poradit o obměně předsedy a místopředsedy. 

Závěr GR UK: a) GR UK schvaluje ve skupině A-EK doc. Zuzanu Havránkou, Ph.D. z FSV 

jako zpravodaje za končícího prof. Jandu a vedoucím skupiny se stane dr. Baxa; b) GR UK 

schvaluje ve skupině A-TFP doc. Magdalenu Pfeiffer, Ph.D. z PF za končícího prof. Jelínka; 

c) U zbývajících končících zpravodajů GR UK počká na návrhy z fakult, které byly osloveny 

o zaslání návrhů na nové zpravodaje; d) GR UK navrhuje oslovit na pozici místopředsedy 

sekce A prof. Maršálka ze skupiny A-INF; e) GR UK navrhuje oslovit na pozici 

místopředsedy sekce C prof. Plzáka.  
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4. Námitky navrhovatelů na nepřijetí projektů v 16. kole soutěže GA UK 

Kancelář GA UK eviduje k dnešnímu dni osm námitek či odvolání k nepřijetí projektů podaných 

v 16. kole soutěže GA UK. Byli informováni předsedové sekcí a vedoucí skupin, případně 

zpravodajové, a byla vyžádána jejich stanoviska. Jedno odvolání bylo po odpovědi prof. Volfa 

znovu zasláno na DR GA UK. Znění všech dopisů včetně návrhů projektů a textů posudků jsou 

GR UK znovu k dispozici na dnešním zasedání.  

Závěr GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí. Je potřeba zdůraznit na školení 

referentek, studentů, že i velmi pozitivně hodnocený projekt nemusí být financován 

z důvodu omezených finančních prostředků. 

 

 

5. Žádosti o změny u nových nebo probíhajících projektů 

a) Žádost o prodloužení termínu podepsání smlouvy  

Projekt č. 910119, řeš. Mgr. Hadlová, PřF. Do stanoveného termínu 10. 5. 2019 není 

možné podepsat smlouvu s řešitelkou, neboť není studentkou. Řešitelka zaslala den 12. 4. 

žádost o odložení termínu podpisu smlouvy do 1. 10. 2019, neboť ukončila Mgr. studium 

v lednu a v průběhu června bude dělat přijímací zkoušky na PhD. studium. S tím očekává 

příslušné krácení rozpočtu pro tento rok. 

b) Žádost o roční odklad řešení projektu 

Projekt č. 1714119, řeš. Mgr. Batystová, PřF. Řešitelka žádá o odklad nově přijatého 

dvouletého projektu z důvodu budoucí mateřské dovolené.  

c) Žádost o změnu vedoucího projektu GA UK  

Projekt č. 660218, řeš. Mgr. Gabriel, MFF. Řešitel žádá o změnu vedoucího projektu 

z důvodu úmrtí vedoucího prof. Hracha na doc. Kocána. Žádost o změnu již byla 

odsouhlasena předsedou GR UK z důvodu podepsání smlouvy s řešitelem na fakultě. 

d) Žádost o předčasné ukončení projektu  

Projekt č. 1628218, řeš. Mgr. Kincová, PřF. Řešitelka žádá o předčasné ukončení 

projektu. Důvodem jsou neshody a obtížná spolupráce se školitelkou a rozvázání prac. 

poměru s laboratoří. Veškeré finanční prostředky ve výši 223 tis. Kč budou vráceny zpět. 

e) Žádost o změnu plánu dvouletého projektu 

Projekt č. 782218, řeš. Mgr. Ort, FHS. Řešitel napsal e-mail s dotazem o vysvětlení 

vyjádření zpravodaje. Dne 24. 4. nám zaslala vedoucí projektu žádost o změnu v plánu 

jeho projektu ve smyslu připravit k publikaci české vydání práce, nikoli publikaci 

anglicky psanou.  

Závěr GR UK: a) GR UK schvaluje odklad podpisu smlouvy do 1. října 2019 za 

předpokladu, že studentka bude k tomuto datu zapsána a přijata. GR UK rozhodla krátit 

finance projektu a přidělit je následovně: stipendia 20 tis., ostatní neinvestiční náklady 90 

tis.; b) GR UK navrhuje schválit žádost o roční odklad; c) GR UK souhlasí; d) GR UK 

souhlasí se zrušením projektu po prvním roce řešení; e) GR UK žádost o změnu jazyka 

neschválila a zároveň shledala nesrovnalosti v projektu, zejména v jeho rozpočtu. GR UK 

potvrzuje stanovisko zpravodaje, který požaduje výstup ve formě anglicky psané publikace 

etnografie, tak jak je uvedeno v projektu. 

 

 

6. Závěrečné zprávy 

a) Nepodaná závěrečná zpráva projektu 
Projekt č. 1506217, řeš. Mgr.  Fassmannová, FaF. Řešitelka žádala v r. 2018 o 

předčasné ukončení projektu: „Vzhledem k odchodu hlavní řešitelky na jiné pracoviště a 

ukončení jejího postgraduálního studia na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, je 

projekt předčasně ukončen a nebude v už v roce 2018 pokračovat.“ Řešitelka přesto 

obdržela od zpravodajky hodnocení odloženo pro dodání výstupů, které nemá. Závěrečná 

zpráva nebyla podána. 
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b) Žádost o prodloužení lhůty pro odevzdání výstupů  

Projekt č. 42915, řeš. Mgr. Kužvartová, FF. Řešitelka žádá o druhý odklad hodnocení 

projektu a prodloužení lhůty pro odevzdání publikace do konce roku 2020, neboť od r. 

2017 trpí zdravotními problémy. V tuto chvíli se její stav zlepšil.  

c) Žádost o další odklad hodnocení projektu 

Projekt č. 368316, řeš. Will, FSV. Řešitelka žádá o další (druhý) odklad hodnocen 

závěrečné zprávy z důvodu mateřské dovolené. 

d) Žádost o odložení hodnocení výstupů projektu 

Projekt č. 580516, řeš. Mgr. Veverková. Řešitelka žádá o druhý odklad hodnocení 

závěrečné zprávy z rodinných důvodů (péče o malé dítě). Zpravodajka již zhodnotila 

projekt jako „nesplněný“.    

Závěr GR UK: a) GR UK rozhodla o hodnocení projektu jako „nesplněný“ z důvodu 

nepodání závěrečné zprávy; b) GR UK souhlasí s odkladem hodnocení projektu ze 

závažných zdravotních důvodů; c-d) GR UK souhlasí s dalším odkladem hodnocení 

projektů.  
 

 

7. Náměty na úpravy GA UK 
Příprava letního balíčku pro úpravy aplikace. 

a) Úprava aplikaci pro schůzku vedoucích skupin s GR UK. Úroveň OR by měla být 

přístupná již na schůzce GR UK s vedoucími skupin, aby se nezasahovalo do vyjádření 

zpravodaje. Doplnění úrovně doporučení za OR, GR včetně možnosti vpisování vyjádření 

- možnost i pro referentky GA UK a členy GR UK. Úrovně za OR a GR budou viditelné 

pro navrhovatele a vedoucí projektu. 

b) Úprava dohod o provedení práce s oponenty o mlčenlivost, ochranu osobních údajů a 

bezpečnost práce spolu s úpravou aplikace GA UK. Text o mlčenlivosti bude vložen do 

aplikace i pro referentky na fakultách a bude upraven tento text pro zpravodaje. 

c) Návrh: Upravit bod týkající se Vysvětlení návaznosti na jiné projekty řešené vedoucím 

nebo navrhovatelem: „Uveďte ostatní navrhované či financované projekty, které řešíte Vy 

nebo Váš vedoucí.“  

d) Na oborové radě sekce A proběhla diskuze ohledně vysokého dolního limitu 750 znaků 

vyjádření oponenta. Oborová rada navrhla limit snížit nebo dát pouze jako doporučení. 

e) Oborové rada sekce B chce preferovat ročník studia. Zvážit zda nezmínit obecně v 

pravidlech. 

f) Návrh úpravy sekce C: Určit hlavního a vedlejšího zpravodaje rovnou a zohlednit stejný 

panel. Zpravodaje by určoval vedoucí panelu. Vedlejší zpravodaj projekt uvidí rovnou, ale 

své stanovisko může dát, až 14 dní dopředu před OR. Neměl by vidět hodnocení hlavního 

zpravodaje. Pokud nebudou 14 dní dopředu dva posudky, musí hlavní zpravodaj 

vypracovat 2. posudek do týdne. Vedlejší zpravodaj by měl týden na vyjádření se 

k projektu? Možnost měnit rozhodnutí vedlejšího zpravodaje? 

g) Úprava smlouvy s řešiteli čl. 4 bod 4: „Hlavní řešitel je oprávněn bez ohlášení změnit 

jednotlivé položky uvedené v rozpisu přidělených finančních prostředků podle čl. 1 odst. 

6. této smlouvy za podmínky, že v daném ukazateli činí změna částky nejvýše 20 % nebo 

nejvýše 10.000,- Kč,“. 

h) Návrhy na úpravy od vedoucího skupiny B – BIO. 

i) Zvážení nastavení výše shody částí potenciálně duplicitních projektů – 50 % a výše je 

nyní a kontroluje se pouze slovní shoda – poměr stejných slov uvedených ve dvou 

projektech. 

j) Návrh B-BIO: ORCID – každá osoba, která má přístup do systému, může vložit své 

vlastní identifikátory. Tento přístup má většina lidí s aktuálním vztahem k UK, výjimkou 

jsou některá pracoviště. Zveřejňování identifikátorů v WhoISu je však problematické 

vzhledem k GDPR, informace v předkládací zprávě OR 24/2018 zní: „Zveřejňování 
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uložených identifikátorů v některém z veřejných rozhraní informačního systému UK 

pověřenec nepovažuje za přípustné“.  

k) Informace ze zasedání studijní komise AS UK: 1) Je vhodné více oslovovat kvalitní 

oponenty, optimálně 5 projektů ročně; 2) Kontrolovat, zda posudky neobsahují 

dehonestující vyjádření; 3) U všech skupin včetně Chemie důsledně dodržovat, že 

k jednomu projektu se přihlásí více zpravodajů. Projekt zpravodaji přiděluje vedoucí 

skupiny. 

Závěr GR UK: a-b) GR UK vzala informace na vědomí; c) GR UK souhlasí s návrhem 

úpravy; d) GR UK rozhodla o snížení dolního limitu na 500 znaků (včetně mezer) 

v celkovém hodnocení oponenta; e) V případě PhD studentů bude preferováno dokončení 

projektu v rámci řádné doby studia. Tato informace bude vloženo do instrukcí pro 

fakulty a na webové stránky; f) Hlavní a vedlejší zpravodaj budou přiřazeni vedoucím 

skupiny rovnou. Vedlejší zpravodaj neuvidí vyjádření hlavního zpravodaje, bude mít 14 

dní na vyjádření a může své rozhodnutí změnit; g) GR UK souhlasí s úpravou smlouvy 

s řešiteli; h) Návrhy na úpravy vedoucího B-BIO budou zaslány členům GR UK 

k diskuzi; i) GR UK navrhuje nastavit kontrolu shody projektu u názvu na 70 % a u 

ostatních částí projektu na 35 %; j) GR UK doporučuje uvádět identifikátor ORCID 

v životopisech vedoucích projektů; k) Zpravodajové budou s těmito body seznámeni. 

Pravidla pro přidělování projektů ve skupině Chemie budou stejná jako u ostatních 

skupin. 

 

 

8. Rekapitulace a stanovení termínů příštího zasedání Oborových rad a Grantových rad 

UK 

Zasedání Oborových rad v Zelené posluchárně vždy od 10 hod.: 14. 5. 2019 OR A, 16. 5. 2019 

OR C, 17. 5. 2019 OR B. Pozvánky na oborové rady byly rozeslány dne 5. 4. 2019. 

Návrh termínu zasedání 1. oborových rad GA UK v 17. kole: 2. - 6. 12. 2019 – bude 

upřesněno na OR.  

GR UK: 23. 5. 2019 (čtvrtek) od 10 hod. 

GR UK v 17. kole: 1. polovina října 2019  

GR UK v 17. kole před OR GA UK: konec listopadu 2019 – dle oborových rad 

Závěr GR UK: GR UK souhlasila s navrženými termíny, zbývající termíny budou 

upřesněny na příštím zasedání GR UK. 

 

 

 

 

 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 

Zapsala: dr. Alena Tůmová, 26. 4. 2019 

Schválil: prof. Petr Volf, 26. 4. 2019 

 


