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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 04. 03. 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, dr. Tůmová. 
Jako host: prof. Höschl předseda Dozorčí rady grantového financování.  
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 19. 02. 2020 
3. Termíny zasedání Oborových a Grantových rad GA UK 
4. Personální záležitosti 
5. Kontrola potenciálních duplicit a nerelevantních oponentských posudků 
6. 17. kolo soutěže GA UK - posouzení a projednání návrhů GR UK s vedoucími skupin OR 

GA UK na přidělení finančních prostředků pro rok 2020  
7. Další průběh 17. kola 
8. Různé 
 
1) Zahájení 
Na zasedání byl jako host pozván předseda DR grantového financování prof. Höschl. 
 
2) Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 19. 2. 2020 
Str. 2, bod 4f) U projektů, kde GR UK schválila změnu hodnocení na „splněno“ byli řešitelé a 
vedoucí informováni a projekty změněny v aplikaci na splněné. Projekt č. 188015, řeš. Mgr. 
Benešová, PřF, B-BIO. Řešitelka zaslala dne 22. 2. 2020 žádost o odložení hodnocení projektu a 
potvrzení redakce o zaslání  revidované verze rukopisu. 
Stanovisko GR ke kontrole zápisu: GR schválila zápis ze dne 19. 2. 2020 v předloženém znění 
a GR souhlasí s odložením hodnocení projektu do konce roku 2020.  
 
3) Termíny zasedání Oborových rad GA UK 
Termíny zasedání oborových rad, na kterých bude projednáváno hodnocení závěrečných zpráv OR C 
22. 5. (Pá), OR B 25. 5. (Po) a OR A 27. 5. (St) 2020 od 10 hod. v Zelené posluchárně. 
Stanovení termínu příštího zasedání GR (před a po zasedáních oborových rad, závěrečné zprávy, 
úpravy aplikace): 16. 4. (Čt) 2020 od 10 hod. v kanceláři GA UK a předběžný termín: 12. 6. (Pá) 
2020 od 10 hod. v kanceláři GA UK.  
Závěr GR: GR souhlasí s navrženými termíny. 
 
4) Personální záležitosti 

a) Obměna oborových rad se uskuteční ke konci tohoto kola soutěže GA UK. V roce 2020 končí 
2. funkční období 19 členům, dalším 27 členům končí 1. funkční období (3leté). 
Zpravodajové, kteří jsou v OR tři roky, budou osloveni, zda budou ochotni pokračovat 
v dalším 3letém období. U zpravodajů, kterým končí 2. funkční období je třeba požádat 
fakulty o náhradu. 

b) B-FYZ: Žádost skupiny o rozšíření o specializaci astrofyzika. 
c) Končí 3leté období některých členům Grantové rady. 

Závěr GR: a) GA UK osloví všechny zpravodaje s končícím 1. funkčním obdobím, zda budou 
ochotni pokračovat. Fakulty budou požádány, aby zaslaly návrhy na kandidáty za zpravodaje 
s končícím 2. obdobím; b) GR bere informaci na vědomí; c) za doc. Ebelovou, doc. Bosákovou a 
doc. Kramla je vhodné najít náhradníky do Grantové rady. Mělo by se jednat o habilitované 
odborníky, kteří nejsou členy Oborových rad déle než od roku 2016. 
 
5) Kontrola potenciálních duplicit a nerelevantních oponentských posudků 

a) Projekty č. 1500120, C1-CHIR, nedoporučený a projekt č. 1510120, C1-CHIR, 
nedoporučený.  
Dne 25. 2. 2020 obdržen vysvětlující dopis od vedoucího projektů. 
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b) Před oborovými radami byly zkontrolovány všechny oponentské posudky označené zpravodaji 
jako "nerelevantní" i příslušné zdůvodnění zpravodajů. Jedná se o jeden posudek v sekci A. 

Závěr GR: a) GR se seznámila s úplným zněním dopisu, ale trvá na svém původním rozhodnutí, 
neboť problém není v návaznosti na probíhající projekt, ale v duplicitě dvou nových projektů; 
b) GR bere informaci na vědomí.  
 
6) 17. kolo soutěže GA UK - posouzení a projednání návrhů GR UK s vedoucími skupin OR 

GA UK na přidělení finančních prostředků pro r. 2020  
GR projednala návrhy oborových rad ze dne 21., 26., 27. 2. 2020 na přidělení finančních prostředků v 
17. kole soutěže GA UK. Na schůzce GR s vedoucími skupin byly řešeny projekty k projednání 
(„KP“, přibližně 25 % projektů), ze kterých vedoucích skupin s GR vybrali projekty k financování. U 
projektů vybraných k financování byly upraveny finance tak, aby odpovídaly pravidlům GA UK 
(limity na projekt, poměr mezd a stipendií). 
Celkem bylo k dispozici na GA UK: 170.347.000,- Kč. 
Závěr GR UK: Rozhodnutí je uvedeno v přiložené tabulce. Dva pokračující projekty v sekci A a 
B byly ukončeny bez financí na návrh zpravodaje a oborové rady. Při výběru projektů z „KP“ 
GR zohlednila finance přidělené jednotlivým sekcím i procentuální úspěšnost nových projektů. 
V sekci A byla vysoká úspěšnost, proto nebylo možné doporučit další projekt k financování. V 
sekci B řešila GR projekt č. 1436520 a rozhodla ho doporučit s výrazně kráceným financováním, 
neboť v popisu projektu není zmíněna návaznost na probíhající projekt č. 1686218. Z projektů 
označených Oborovými radami k dalšímu projednání GR doporučuje v sekci B k financování 
projekt č. 864120 a v sekci C projekt č. 1262120. Sekce A celkově nedočerpala 525.431,- Kč, 
sekce B celkově nedočerpala 193.421,- Kč a sekce C celkově přečerpala o 541.852,- Kč. Přesto 
měla sekce C nejnižší procentuální úspěšnost nových projektů (32,7 %), důvodem bylo nižší 
krácení finančních nároků nových i pokračujících projektů. Celkem bylo financováno 805 
projektů za 170.170.000,- Kč.  
 
 

Návrh GR na finanční podporu 2020 
Sekce A Nové projekty 114 18 594 tis. 

Žádosti o pokračování z roku 2019 90 13 515 tis. 
Žádosti o pokračování z roku 2018 49  7 544 tis. 
Celkem 253 39 653 tis. 

Sekce B Nové projekty 152 35 265 tis. 
Žádosti o pokračování z roku 2019 132 30 858 tis. 
Žádosti o pokračování z roku 2018 102 22 435 tis. 
Celkem 386 88 558 tis. 

Sekce C Nové projekty 65 16 274 tis. 
Žádosti o pokračování z roku 2019 53 13 460 tis. 
Žádosti o pokračování z roku 2018 48 12 225 tis. 
Celkem 166 41 959 tis. 

Celkem  805  170 170 tis. 
 
Úspěšnost v 17. kole soutěže GA UK - r. 2020 
Sekce A 36,9 % 
Sekce B 34,9 % 
Sekce C 33,2 % 
Celková úspěšnost 35,2 % 
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7) Další průběh 17. kola 
a) V případě schválení návrhů GR vedením UK na KR 10. 3. 2020 budou vyhlášeny oficiální 

výsledky soutěže GA UK dne 11. 3. 2020; vystavení výsledků na www stránkách GA UK 
k informaci řešitelům; informování EO RUK, aby bylo možno zahájit financování 
vybraných nových i pokračujících projektů. 

b) Příprava smluv k nově přijatým projektům a k pokračujícím projektům, jejich tisk na 
jednotlivých fakultách, kde zajistí podpis děkanů fakult a jednotlivých hlavních řešitelů a 
zašlou k podpisu představiteli UK (březen). V současné době se řeší ještě znění čl. 6 
smlouvy týkající se duševního vlastnictví. 

c) Zaslání e-mailu oponentům grantových projektů s odkazem do webové aplikace GA UK, 
kde se mohou seznámit s posudky ostatních posuzovatelů (březen). 

d) K termínu 8. 4. 2020 budou na GA UK podány závěrečné zprávy projektů, které ukončily 
řešení k 31. 12. 2019; zpravodajům budou projekty zpřístupněny po kontrole kanceláří GA 
UK v druhé polovině dubna. 

e) Zveřejnění výsledných hodnocení závěrečných zpráv na www stránkách GA UK 
(květen/červen) 

f) Vytvoření balíčku požadavků na úpravu aplikace GA UK (průběžně) + případné návrhy 
na úpravu aplikace do letního balíčku. 

Závěr GR: a-f) GR vzala informace na vědomí.  
 
 
8)   Různé 

a) Nové čestné prohlášení: „Prohlašuji, že jsem tuto přihlášku zpracoval/a samostatně a že mi 
není známo, že by cíle tohoto projektu byly shodné s jiným projektem financovaným nebo 
navrhovaným GA UK nebo jinou grantovou agenturou. Beru na vědomí, že pokud dochází 
k tematické podobnosti či návaznosti na končící, probíhající či jiný navrhovaný projekt, je 
třeba tuto skutečnost uvést a vysvětlit v části „Vysvětlení návaznosti na jiné projekty 
řešené vedoucím a navrhovatelem". Seznámil jsem všechny členy řešitelského kolektivu s 
obsahem navrhovaného projektu. Jsem si vědom/a, že bez svolení vedoucího projektu 
nesmí být text projektu poskytnut osobě mimo řešitelský kolektiv.“ 

b) Návrh z oborových rad: V řešitelském kolektivu maximálně tři pregraduální studenti.  
c) Jmenován nový kvestor JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 
d) Zavedení vedlejšího zpravodaje. 
e) Řada zpravodajů upozorňuje na zastaralou aplikaci. 
f) Termíny odevzdávání nových, pokračujících a závěrečných zpráv se meziročně 

stabilizovaly. 
g) Pokud podává nový projekt GA UK řešitel končícího projektu, který nemá uzavřeno 

hodnocení, je obtížné posoudit oprávněnost dalšího financování.  
h) Paralelně s GA UK vzniká nová studentská soutěž, tak zvaný „Igráček“  

Závěr GR: a) GR souhlasí s úpravou čestného prohlášení; b) vzhledem k finančním limitům 
projektů není třeba stanovovat max. počty zúčastněných studentů; c) kvestor se stává novým 
členem Dozorčí rady grantového financování; d) v sekci C se vedlejší zpravodaj osvědčil; e) je 
vhodné, aby se programátor aplikace sešel s prof. Maršálkem; f) termíny GAUK by se neměly 
v příštím kole měnit; g) GR se shodla, že o nový grant je možné žádat pouze v případě, že 
předchozí grant GA UK byl hodnocen jako úspěšný. V případě předčasně ukončených minulých 
projektů, nebo pokud u končícího projektu GA UK bylo hodnocení odloženo, bude situace 
posuzována individuálně; h) bylo by vhodné, aby předseda GR byl seznámen s vnitřními 
pravidly UK soutěže „Igráček“ a měl možnost je připomínkovat. 
 
 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 
Zapsala: Alena Tůmová, 4. 3. 2020 
Schválil: Petr Volf, 4. 3. 2020  


