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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 7. 4. 2022 
 
 
Přítomni:  
Přítomni: prof. Aleš Bartoš, doc. Petr Bušek, doc. Zdeněk Drozd, prof. Tomáš Havránek, prof. Jiří 
Pokorný, doc. František Půta, prof. Petr Volf 
Za odbor pro vědu a výzkum: Mgr. Karolina Boňková, Ing. Marcela Horčičková, Mgr. Kateřina 
Michlová 
Jako host: prof. Pavel Höschl 
 

 
Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 1.3. 2022 
3. Personální záležitosti 
4. Žádosti o přezkoumání hodnocení o nedoporučení grantového projektu k financování 
5. Žádosti o druhé odložení hodnocení 
6. Závěrečné zprávy 
7. Cena Grantové rady  
8. Další průběh 19. kola soutěže GA UK 
9. Různé 
 
1. Zahájení 
Prof. Volf přivítal členy Grantové rady UK, včetně prof. Höschla, předsedy DR.  

 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 1.3. 2022 

- Řešitelé a jejich vedoucí byli informováni o stanovisku GR k žádostem o změně, 
změny byly provedeny v rámci aplikace.  

Stanovisko GR: GR souhlasí se zápisem ze dne 1.3. 2022 
 

3. Personální záležitosti 
- Kancelář obeslala všechny zpravodaje, kterým končí první funkční období s dotazem, 

zda budou ochotni pokračovat i ve druhém funkčním období. Negativní odpověď 
jsme obdrželi pouze od doc. Pfieffer (A-TFP). Dále nebudou pokračovat prof. 
Maršálek (A-INF) a prof. Anděl (C-C3). Rezignaci již dříve podaly dr. Kotková (A-HE) a 
doc. Krámská (A-PP).  

- V sekci C proběhla diskuze ohledně odbornosti nových zpravodajů, zastoupení fakult 
ve skupinách i o vhodnosti posílit některé skupiny o další odborníky. Pro všechny 
sekce shromáždila kancelář návrhy s konkrétními jmény nebo odbornostmi 
zpravodajů, další náměty od členů GR i vedoucích skupin je třeba dodat co nejdříve, 
aby mohly být osloveny fakulty. 

Stanovisko GR:  GR se seznámila s personální situací ve třech OR, vedení sekcí shromáždilo 
náměty na obměnu skupin od vedoucích skupin, kancelář GA UK osloví fakulty se žádostí o 
nominace.  Fakulty by měly doložit nominace na nové členy OR do 15.6. 2022.  Prof. Bartoš 
dále seznámil členy GR o svém rozhodnutí již nepokračovat ve funkci člena GR a OR.  
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4. Žádosti o přezkoumání hodnocení o nedoporučení grantového projektu k financování 
- Ke dni 6.4. 2022 jsme obdrželi celkem 12 námitek proti hodnocení projektu či jeho 

krácení. Seznam v příloze. Osmi z nich již byla na základě stanoviska zpravodaje a 
vedoucího skupiny vypracována a odeslána zamítavá odpověď. V jednom případě 
(projekt. č. 316122) kde byla žádost adresována i na DR, byla odeslána odpověď i za 
DR. Zbylé čtyři námitky jsou v řešení. U projektu č. 371721 a  č. projektu 118122 bude 
ještě nutno vypracovat odpověď na základě stanoviska zpravodaje a vedoucího 
skupiny.  Dvě námitky byly doručeny 5.4. 2022, projekt č. 36122  a č. 198922.  Tyto 
námitky byly již předány zpravodajům a vedoucím skupin se žádostí o zaslání 
stanoviska do pondělí 11.4. 2022.   

Stanovisko GR: GR se seznámila se všemi námitkami a souhlasí s odpověďmi. Prof. Volf 
dále informoval GR, že třináctá a poslední námitka, kterou bude nutné projednat,  byla 
doručena dne 6.4. 2022 ( jedná se o projekt č. 350322); námitka bude předána k vyjádření 
zpravodaji a vedoucímu skupiny.  
 
5. Žádosti o druhé odložení hodnocení:    dosud jsme obdrželi dvě žádosti o druhý odklad   
hodnocení : č. 1868218 – důvod rodičovská dovolená a přerušení studia; č. 1760218 – 
důvod: rodičovská dovolená. 
Stanovisko GR: GR souhlasí se oběma žádostmi o druhý odklad hodnocení, Kancelář bude 
informovat příslušné zpravodaje projektů.  
 
6. Závěrečné zprávy 

- Termín doručení ZZ na RUK byl stanoven na 5.4. 2022. Do 6.4. 2022 jsme obdrželi 
celkem  464 závěrečných zpráv ( z toho 163 doplněných ZZ a 301 řádných ZZ). Ke dni 
6.4. byly doručeny všechny ZZ mimo 1 z FSV a 2 z PedF.   

Stanovisko GR: GR bere na vědomí a konstatuje, že v příštím kole bude vhodné odložit  
termín podávání ZZ GAUK o dva týdny (polovina dubna), zejména s ohledem na termíny 
podávání ZZ GA ČR.  
 
7. Cena Grantové rady  

- Bude projednáno na zasedání KR, materiál v příloze  
Stanovisko GR:  Na zasedání OR budou nominovány projekty na Cenu GR, které splňují 
následující kritéria: hodnocení mimořádně dobré, bez odkladu hodnocení, bez přerušení, 
bez změny řešitele. Zpravodajové projektu vypracují zdůvodnění návrhu na ocenění, na 
základě nichž GR vybere na zasedání 30. 5. 2022 dva projekty z každé sekce. Ceny by měly 
být předány v Modré posluchárně, kde řešitelé projektu budou mít možnost stručné  
prezentace projektu společně s doporučení, jak úspěšně řešit projekt GA UK. Termín 
veřejných prezentací s předáváním cen bude upřesněn.  

 
8. Další průběh 19. kola soutěže GA UK 

- návrhy GR byly schváleny na zasedání  KR dne 7. 3. 2022; oficiální výsledky soutěže 
byly vyhlášeny dne 7.3.2022; výsledky soutěže byly zveřejněny na www stránkách GA 
UK a prostřednictvím aplikace byl odeslán řešitelům e-mail o výsledcích soutěže. 

-  bude informován EO RUK, aby bylo možno zahájit financování vybraných nových i 
pokračujících projektů. Finance od MŠMT na projekty GA UK a SVV by měly být 
k dispozici v brzké době.   
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- smlouvy k nově přijatým projektům a k pokračujícím projektům jsou připraveny 
v aplikaci a zpřístupněny pro fakultní referenty. Termín na dodání smluv je stanoven 
na 12.5. 2022. V aplikaci se nezachovalo krácení u cca 30 projektů, kde bylo nutné 
snížit osobní náklady u členů týmů, které přesahovaly stanovené limity. Byla nutná 
oprava a vygenerování nových smluv. Opravené smlouvy byly zaslány dne 6.4. na 
fakulty. Bude nutná úprava aplikace, aby se zachovalo krácení po uzavření fáze za OR.    

Stanovisko GR: GR bere na vědomí  
 

9. Různé 
a) Druhý odklad hodnocení kvůli pandemii 
b) Žádosti o změny projektů kvůli ruské agresi na Ukrajině je třeba poslat na GAUK a 
budou posuzovány individuálně.  
c) DR: v aplikaci by mělo být zabezpečeno, aby každý ze zástupců DR měl přístup do 
své sekce,  člen delegovaný za AS má odborně nejblíže k sekci A. 
d) Aplikace: do poloviny dubna nutné připravit další připomínky pro UVT. 

Stanovisko GR:  a) GR stanovila, že druhý odklad hodnocení kvůli pandemii je stále možný,  
b)c) GR souhlasí, d) GR bere na vědomí  
 
Prof. Volf informoval o ukončení své funkce předsedy GR k 30. září 2022. GR a předseda DR 
se domnívají, že bylo by vhodné, aby nový předseda znal soutěž a její mechanismy z pohledu 
zpravodaje, a aby tato funkce nebyla vázána na funkci ve vedení UK.   
 
 
 
Zapsala: Karolina Boňková  
Schválil: prof. Petr Volf  

 
 
 
 
 

 


