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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 23. 05. 2019 

 
Přítomni:  
prof. Volf, doc. Bosáková, doc. Půta, doc. Kraml. 

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

Jako host: prof. Höschl - předseda Dozorčí rady grantového financování, Bc. Šrom zástupce ÚVT UK. 

Omluveni: prof. Víšek, doc. Ebelová, prof. Pudil. 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 26. 04. 2019 

3. Informace Dozorčí rady  

4. 17. kolo soutěže GA UK 
5. Výsledky analýz  

6. Personální záležitosti  

7. Projednání návrhů OR na hodnocení závěrečných zpráv projektů GA UK 

8. Různé 
9. Příští termíny konání GR UK a OR GA UK 

 

1. Zahájení 

Na zasedání byl jako host pozván předseda Dozorčí rady GA UK prof. Höschl a zástupce UVT UK 

Bc. Šrom. Prof. Víšek, doc. Ebelová a prof. Pudil se omluvili. 

 

2. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 26. 4. 2019 

Str. 1, k bodu 2: Personální záležitosti: Obměna oborových rad se uskuteční ke konci tohoto kola 

soutěže GA UK. Končícím zpravodajům (15) byly zaslány děkovné dopisy. Návrhy na nové 

zpravodaje do Oborových rad GA UK mají fakulty zaslat do konce června, viz bod 6.  

Str. 1, k bodu 3: Jmenovací dopisy nově jmenovaných zpravodajů byly odeslány s účinností k 1. 9. 

2019.  

Str. 2-3, bod 6: Řešitelům, kteří žádali o odklad hodnocení o další rok, bude doplněno souhlasné 

vyjádření po závěrečném hodnocení Grantové rady. 

Závěr GR UK ke kontrole zápisu: GR UK schválila zápis ze dne 26. 04. 2019 v předloženém 

znění. 
 

3. Informace Dozorčí rady GA UK  

Dozorčí radě bylo dne 12. 4. adresováno nesouhlasné vyjádření k odpovědi předsedy GR UK a další 

připomínky k hodnocení projektu od RNDr. Davida Krauseho. Bylo zasláno i na GA UK. Dozorčí 

rada zaslala dne 30. 4. odpověď.    

Stanovisko GR UK: GR UK si vyslechla informaci a vzala ji na vědomí. 

 

4. 17. kolo soutěže GA UK 

Zásady činnosti GA UK se nemění. Vyhlášení 17. kola Grantové agentury UK (rok 2020) vyjdou 

formou opatřením rektora s účinností od 1. října 2019. 

Stanovisko GR UK: Pravidla (Zásady činnosti GA UK a Grantový řád) se nemění, nicméně 

budou doplněny instrukce pro navrhovatele. Další úpravy budou provedeny v hodnotitelských 

posudcích a v aplikaci. 

 

5. Výsledky analýz  

Analýzy byly součástí materiálu.  

a) počty studentů podle studia 

b) oponenti, kteří hodnotí všechny své projekty jako nadstandardní 

c) oponenti, kteří hodnotí všechny své projekty jako nerealistické 

d) reakce univerzitních a mimouniverzitních oponentů 

e) medián bodů u přijatých projektů 
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Stanovisko GR UK: a) Studenti Mgr. studia podávají nižší počet projektů než PhD. studenti (cca 

15 %) a jejich úspěšnost je cca 25 %; b-c) Žádní takoví oponenti nejsou; d) Zpravodajové budou 

znovu upozorněni, aby pečlivě vybírali oponenty a zvažovali možné střety zájmů; e) GR UK 

vzala informaci na vědomí. 

 

6. Personální záležitosti  

      Oborová rada 

Obměna oborových rad, která se uskuteční ke konci tohoto kola soutěže GA UK.  

a)   A-TFP: Obdržena rezignace doc. Martina Wernische, dr. z ETF. Fakulta byla oslovena o zaslání 

dvou kandidátů na zpravodaje. Děkovný dopis doc. Wernischovi byl zaslán. 

b)   A-INF: Končící funkční období prof. RNDr. Daniela Kráľe, Ph.D., DSc. MFF navrhla zpravodaje 

prof. Kráľe i pro další tříleté období, neboť patří k nejvýznamnějším českým informatikům. 

c)  OR A: Novými vedoucími skupin se stanou: Ekonomie - dr. Jaromír Baxa;  Informatika - dr. 

Martin Pilát; Sociologie, politologie - doc. Jakub Grygar, Teologie, filozofie, právo - doc. Vojtěch 

Stejskal. 

d)   OR B novou vedoucí skupiny Chemie se stane doc. Zuzana Bosáková.   

Stanovisko GR UK: a) GR UK vzala informaci na vědomí; b) GR UK souhlasila se zpravodajem 

prof. Kráľem v OR A-INF; c-d) GR UK souhlasila s novými vedoucími skupin. 

 

      Grantová rada 

Na zasedání Oborové rady sekce A byla zvolena jako předsedkyně sekce dosavadní místopředsedkyně 

doc. Ebelová a místopředsedou prof. RNDr. MUDr. Petr Maršálek, Ph.D. z 1. LF. 

Na zasedání Oborové rady sekce C byl zvolen jako předseda sekce dosavadní místopředseda doc. 

Kraml a místopředsedou byl zvolen prof. Plzák z 1. LF. 

Nově zvolení kandidáti na místopředsedy budou předloženi ke schválení p. rektorovi. 

Stanovisko GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí.  

 

7. Projednání návrhů OR na hodnocení závěrečných zpráv projektů GA UK 
a) Hlavním úkolem 3. zasedání OR bylo stanovit závěrečné hodnocení projektů GA UK, které 

ukončily řešení k 31. 12. 2018. Za všechny sekce bylo hodnoceno celkem 454 závěrečných 

zpráv projektů z let 2016 až 2018 (78 z roku 2015, 235 z roku 2016, 112 z roku 2017, 29 z roku 

2018) a z toho bylo 125 doplněných závěrečných zpráv s označením „hodnocení odloženo“      

(ze 125 „hodnocení odloženo“ projektů bylo „splněný“ - 76   projektů, „nesplněný“ –  45 

projektů). Na základě návrhů zpravodajů bylo uděleno projektům hodnocení „mimořádně 

dobrý“ ve 40 případech, „splněný“ ve 224 případech, „nesplněný“ v 50 případech a 

„hodnocení odloženo“ ve 140 případech.  

b) Řešitelé a vedoucí projektů s „hodnocení odloženo“ obdrží automatický e-mail, ve kterém budou 

informováni o odložení hodnocení projektu o jeden rok a vyzváni, aby do března příštího roku 

dodatečně doložili relevantní publikační výstupy formou další závěrečné zprávy. V opačném 

případě bude Grantová rada nucena hodnotit jejich projekt jako nesplněný. Termín pro dodatečné 

doložení výsledků bude shodný s termínem standardních závěrečných zpráv. 

c)    Po zveřejnění závěrečných zpráv bude zasláno oznámení proděkanům fakult s informací o 

hodnocení závěrečných projektů včetně informace o hodnocení projektů GA UK (formou odkazu 

na webové stránky GA UK s projekty příslušné fakulty) se jménem řešitele. Návrh textu 

z minulého roku zůstává: Zvažte prosím možnost, aby v součinnosti s předsedy Oborové rady tyto 

informace byly zohledněny do výročního hodnocení doktorských studentů a řešitelé „mimořádně 

dobrých projektů“ obdrželi mimořádná stipendia. Řešitelům nesplněných projektů bude odeslán 

text o možnosti zaslání informace o přijetí publikace do tisku do konce kalendářního roku. Po 

projednání na Grantové radě UK pak může být hodnocení změněno na „splněno“. 

Stanovisko GR UK: a-c) GR UK vzala informace na vědomí. Hodnocení bude i nadále 

navrhovat zpravodaj, je ale žádoucí, aby zejména krajní hodnocení projektů (mimořádně dobrý, 

nesplněný) bylo výsledkem diskuze v rámci celé skupiny.  
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Různé 

a) Projekt č. 902119, řeš. Mgr. Berg, A-HN, FHS. Obdržen dopis od děkanky FHS s informací, že 

projekt nebude realizován z důvodu ukončení studia na univerzitě. Hlavní řešitelka ani vedoucí se 

zatím neozvali.   

b) Předrezervace: sekce A - k jednomu projektu se mohou zaevidovat jako potenciální zpravodaj 

dvě osoby, u skupiny INF možnost přihlášení více než dvou; sekce B - 2 potenciální 

zpravodajové k jednomu projektu; sekce C – alespoň 2 a max. 3 potenciálních zpravodajů 

k jednomu projektu  

c)    Byly vyplaceny odměny pro oponenty a budou se připravovat podklady pro vyplacení odměn 

zpravodajů. 

d) Zobrazování bodů zpravodajům u hodnocení oponentů (nebo A, B, C, D)? Návrhy na úpravu 

oponentského formuláře? 

e) Na oborových radách probíhala diskuze ohledně zobrazení seznamu zpravodajů na webových 

stránkách Grantové agentury. Všechny oborové rady souhlasily se zveřejňováním tohoto 

seznamu. U nových zpravodajů se toto bude řešit souběžně s podpisem mlčenlivosti. 

f) OR B navrhuje, aby povinnost uvádět podobné a příbuzné projekty byla rozšířena na všechny 

členy řešitelského kolektivu GAUK. 

g) Oborové rady souhlasily se snížením dolního limitu ze 750 znaků na 500 znaků (včetně mezer) 

v celkovém hodnocení oponenta. 

h) V případě PhD studentů bude preferováno dokončení projektu v rámci řádné doby studia (4+1). 

Oborové rady souhlasily.  

i) Oborové rady souhlasily s doporučením uvádět identifikátor ORCID v životopisech vedoucích 

projektů. Navíc je možné vyhledávání výzkumníků s Researcher ID na 

https://publons.com/researcher.  

j) Návrh doporučení zpravodaje pro případné opětovné podání přihlášky projektu: "Opětovné 

podání projektu nelze doporučit." 

k) Komentář k financím – musí být zdůvodněn přesun. Bude přísněji posuzováno, pokud nebudou 

zdůvodněny přesuny bez žádosti nad 10 tis. Kč v posledním roce řešení. Návrh znění věty: 

„Uveďte, zda tento přesun byl schválen Grantovou radou.“ 

l) Zprávy po druhém roce by měly být obsáhlejší a zejména konkrétnější. Automatické krácení 

financí za nedodání výsledků OR A nedoporučuje. OR C navrhuje vložit upozornění, že pokud 

není součástí průběžné zprávy abstrakt nebo poster, pak je vhodné uvádět předběžné výsledky/  

data. 

m) Hodnocení „splněno s výhradou“, bude vloženo do aplikace od nového kola soutěže. Vhodné 

využívat zejména u projektů s předchozím "HO". 

n) OR B navrhuje i u projektů „HO“, aby mohly být hodnoceny jako „MD“. 

o) OR C navrhuje přidat vedlejšímu zpravodaji volitelné textové pole pro vyjádření se k hodnocení. 

Vedlejší zpravodaj by měl mít stejné možnosti zařadit projekt, jako má hlavní zpravodaj – týká se 

umístění projektu v kvartilu nebo třetině. 

p) Zvážit odměny pro cizince. 

q) Návrhy na úpravy od vedoucího skupiny B – BIO dr. Vinklera. Zasláno členům GR UK.  

r) Příprava letního balíčku s úpravami aplikace. 

s) Na přelomu září/října se uskuteční školení pro nové navrhovatele projektů GA UK.  

Stanovisko GR UK: a) GR UK se zrušením projektu vyčká na vyjádření řešitele či vedoucího 

projektu, nebo do chvíle, než bude studium skutečně ukončeno; b-c) GR UK vzala informaci na 

vědomí; d) GR UK nesouhlasí se zveřejněním bodů zpravodajům za jednotlivé otázky v tomto 

kole soutěže. GR UK navrhla drobnou úpravu oponentského formuláře; e) GR UK souhlasila, že 

při podepsání mlčenlivosti budou noví zpravodajové souhlasit se zveřejněním svých jmen na 

webových stránkách GA UKu; f) GR UK rozhodla, že povinnost uvádět projekty zůstane pouze 

na řešitelích a vedoucích. Do instrukcí pro navrhovatele bude vloženo, že tato informace je 

kontrolována a její neuvedení může být považována jako závažné etické pochybení; g) GR UK 

vzala informaci na vědomí; h) GR UK souhlasí, aby mohlo být zohledněno, zda projekt má šanci 

na dokončení v řádné době doktorského studia (pět let); i) GR UK doporučuje, aby 

identifikátory jako ORCID a Researcher ID byly uváděny v životopisech vedoucích a popřípadě 

i u navrhovatele projektu. Zpravodajové budou informováni na oborových radách. V rámci 

https://publons.com/researcher
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aplikace budou vedoucí projektu vyzváni k udělení souhlasu k použití ORCID v rámci projektu 

GA UK; j) GR UK souhlasila s formulací; k) Vložit do instrukcí: Při přesunech nad 10 tis. Kč je 

nutné uvést, že tento přesun byl schválen Grantovou radou. Žádosti o přesuny financí mezi 

kategoriemi nad 10 tis. Kč budou podávat řešitelé prostřednictvím aplikace přes fakulty; l) 

Informace bude vložena do instrukcí pro řešitele do aplikace i na webové stránky. Formou 

přílohy řešitel poskytne abstrakt z konference, poster nebo předběžná data do všech výročních 

zpráv. m-n) GR UK souhlasila s návrhem; o) GR UK souhlasila se slovním vyjádřením 

vedlejších zpravodajů. Bude sjednoceno zařazování projektů do třetin; p) GR UK navrhuje 

změnit současnou formulaci „není občanem ČR ani SR“ na "S oponentem je třeba komunikovat 

v Aj". Je nutno vyřešit další náležitosti v rámci dohody o provedení práce; q) Projedná předseda 

GR s programátorem p. Šromem; r) GR UK vzala informaci na vědomí; s) GR UK vzala 

informaci na vědomí a navrhla zorganizovat počátkem listopadu školení pro nové zpravodaje 

(místo školení po oborových radách).   

  

8. Příští termíny konání GR UK a OR GA UK: 

GR UK po vyhlášení 17. kola: 2. 10. (St) 2019 

GR UK v 17. kole před OR GA UK: 27. 11. (St) 2019 

Návrh termínu pro odevzdání nových přihlášek na GA UK byl odsouhlasen na 18. listopadu 2019. 

Zasedání 1. oborových rad GA UK v 17. kole v Zelené posluchárně od 10 hod. 

3. 12. (Út) 2019 – zasedání OR A  

4. 12. (St)  2019 – zasedání OR C  

6. 12. (Pá) 2019 – zasedání OR B  

Závěr GR UK:  
 

 

 

 
Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu. 

Zapsala: dr. Alena Tůmová, 23. 5. 2019 

Schválil: prof. Petr Volf, 24. 5. 2019 

 


