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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UNIVERZITY DNE 17.2.2021 
 

Přítomni:  
Přítomni: prof. Aleš Bartoš, doc. Zdeněk Drozd, prof. Petr Maršálek, prof. Jiří Pokorný, prof. Jan Plzák, 
doc. František Půta, prof. Petr Volf 
Za odbor pro vědu a výzkum: Mgr. Karolina Boňková, Ing. Marcela Horčičková, Dr. Helena Kvačková, 
Mgr. Kateřina Michlová, Šárka Mrkvičková, Dr. Petr Nohel 
Jako host: prof. Pavel Höschl, Tomáš Šrom 
Zasedání proběhlo formou on-line konference. Materiály obdrželi účastníci předem.  
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 25. 11. 2020 
3. Projekty SVV 
4. Dozorčí rada GA UK  
5. 18. kolo soutěže GA UK  

a. Informace o počtu podaných projektů a požadovaných financích 
b. Zrušené přihlášky 
c. Předčasně ukončené projekty 
d. Přerušené projekty 
e. Žádosti o změny  
f. Pokračující projekty 
g. Duplicity (GA UK a GA UK; GA UK a START) 

6. Aktuální stav hodnocení projektů 
7. Organizace zasedání OR 
8. Termíny zasedání OR a GR 

 
1. Zahájení 

Prof. Volf přivítal členy Grantové rady UK včetně prof. Höschla, předsedy DR.  
        
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady univerzity ze dne 25. 11. 2020 

Str. 1 -2, k bodu 3: Řešitelé a jejich vedoucí byli informováni o stanovisku GR k žádosti o změně, 
změny byly provedeny v rámci aplikace.  

Závěr GR: GR schválila zápis ze dne 25. 11. 2020 v předloženém znění. 
 

3. Projekty SVV 
Fakulty dodaly zprávy o průběhu projektů SVV. Všechny projekty vykázaly publikační výstupy.  

Stanovisko GR: Fakulty podaly projekty ve finančních částkách, které se rovnají limitům. GR 
doporučuje pokračování projektů bez finančních redukcí. Případné připomínky k průběžným 
zprávám budou fakultám sděleny individuálně.   

 
4. Dozorčí rada GA UK 

AS UK zvolil za svou delegátku do Dozorčí rady GA UK PhDr. Danu Bittnerovou CSc. (FHS). Mandát 
dosavadního senátního člena, dr. Marka, končí k 1. 3. 2021. 

Stanovisko GR: GR bere tuto informaci na vědomí.  
 

5. Informace k 18. kolu soutěže GA UK 
a)   Informace o počtu podaných projektů a požadovaných financích  
      Prof. Volf informoval o počtu podaných projektů v 18. kole soutěže GA UK a jejich finančních 

požadavcích. Celkem 784 nových projektů (v loňském roce 940). 
      Pokračující zprávy byly zpřístupněny zpravodajům, kteří byli informováni e-mailem, jedná se o 

486 projektů (v loňském roce 477). 
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     V sekci C byli u všech projektů jmenováni vedlejší zpravodajové.  
 
b)  Zrušené přihlášky 
Projekt č. 381121 PřF, B-BIO, zrušen na základě žádosti o stažení projektu z důvodu překryvu tématu 
s nově uděleným projektem GA ČR.   

  
c) Předčasně ukončené projekty – podají závěrečnou zprávu 

1. 190119 B FYZ MFF mateřská dovolená 

2. 940120 C C2 3.LF ukončení studia 

3. 1374119 B BIO PřF ukončení studia 

4. 90119 A INF MFF ukončení studia 

5. 1506119 B FYZ MFF splněny cíle projektu 

 
d) Přerušené projekty  

1. 634120 B BIO PřF rodičovská dovolená 

2. 642420 B BIO PřF rodičovská dovolená 

3. 1420120 B BIO PřF rodičovská dovolená 

4. 126119 A TFP PF justiční zkouška 

 
       
e) Žádosti o změnu  
Žádosti o změnu řešitele 

  číslo sekce skupina fakulta důvod 

e1. 334120 C C4 FaF projekt START 

 
Žádosti o změnu vedoucího 

  číslo sekce skupina fakulta 

e2. 580120 B BIO PřF 

  
Žádost o změnu hodnocení 

e3. číslo sekce skupina fakulta Původní hodnocení 

1. 
729516 
 B BIO PřF splněno s výhradou 

2. 
435416 
 B BIO PřF splněno s výhradou 

3. 
476318 
 B GEO PřF nesplněno 

4. 
928216 
 C C3 3.LF nesplněno 

 
Stanovisko GR: a, b) GR bere informaci na vědomí; GR souhlasí s předčasným ukončením projektů, 
řešitelé podají v řádném termínu závěrečnou zprávu; d) 1-3) GR souhlasí s přerušením projektů na 
jeden kalendářní rok; d4) GR nesouhlasí s přerušením projektů z uvedeného důvodu, řešitelce 
doporučena možnost projekt ukončit, do příštího zasedání GR řešitelka musí oznámit, zda bude 
v řešení pokračovat či projekt ukončí; e1) GR souhlasí se změnou řešitele, navíc nebyla zjištěna 
tematická shoda s projektem podaným do programu START; e2) GR souhlasí se změnou vedoucího 
projektu; e3) GR souhlasí se změnou hodnocení 1-3, u projektu č. 928216 GR souhlasí 
s hodnocením „splněno s výhradou“, jelikož publikační výstupy byly doloženy po dvou letech po 
ukončení řešení“;  řešitelé a vedoucí budou o změně hodnocení informováni 
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f) Pokračující projekty:  celkem 486 (stav k 16.2. 2021) 
Doporučení k pokračování: celkem 375 
Ukončeno: 0 
Nevyplněno: 111  
Stanovisko GR: GR bere informaci na vědomí, u projektů, kde není dosud zaneseno hodnocení, 
bude nutné upozornit zpravodaje, aby co nejdříve dokončili hodnocení výročních zpráv 
 
g)  Duplicity  
g1) duplicity GA UK versus GA UK: GR prověřila potencionální duplicity u projektů GA UK. U žádného 
projektu GR neshledala vyloženou duplicitu, ale u 3 dvojic projektů podobného tématu GR navrhuje 
financovat pouze jeden projekt v  případě, že budou oba doporučené k financování. Týká se projektů 
č. 337721 a 344621; č. 337821 a 350221; č. 350421 a 344321. 
 
g2) podezření z plagiátorství: Zpravodaj projektu č. 400121 konstatoval shodu v textu návrhu 
s projektem č. 864217, kde je jiný navrhovatel, ale totožný  vedoucí projektu.  GR konstatovala, že je 
podezření z plagiátorství.   
 
 g3) duplicity nově podaných GA UK a START – dle stanoviska MŠMT nemohou být projekty podané 
v soutěži GA UK a projekty v programu START řešeny zároveň stejným hlavním řešitelem. U nově 
podávaných projektů se navrhovatel v „čestném prohlášení“, které je součástí přihlášky, zavázal, že 
se v případě přijetí projektu v programu START, vzdá projektu GA UK; dle výsledků programu START 
se to týká 34 projektů 
 
g4) duplicity probíhajících GAUK a START - bylo stanoveno, že pokud je hlavním řešitelem projektu 
START hlavní řešitel již běžícího projektu GA UK, a to na zcela shodné téma, bude řešení jeho projektu 
GA UK předčasně ukončeno nebo prodlouženo.  GR UK zhodnotila tematickou shodu u běžících 
projektů GA UK a úspěšných návrhů podaných do programu START. Kromě názvů a anotací byly u 11 
projektů posouzeny i texty. 
V případě dvou projektů č. 1171620 a č. 1136120 bylo podezření na překryv se stejným projektem 
START. GR si vyžádala stanovisko vedoucí projektu k možné duplicitě.  
 
Stanovisko GR: g1) GR na březnovém zasedání zajistí, že bude financován maximálně jeden projekt; 
g2)  O podezření z plagiátorství bude GR informovat řešitelku, vedoucí projektu, děkana PřF a též 
poskytne své poznatky DR; g3) GR na svém zasedání 2. 3. 2021 zajistí, aby žádný z těchto 34 
projektů GAUK nebyl financován v důsledku souběhu s projekty START; g4) GR se seznámila se 
zněním dopisu vedoucí projektů a konstatuje, že mezi projekty není tematická shoda, oba projekty 
GAUK proto mohou pokračovat.. U ostatních projektů GR tematickou shodu vyloučila. 
 

 
6. Aktuální stav hodnocení návrhů projektů  

 
a)  Oponentura označena jako „posudek odevzdán po zanesení doporučení zpravodaje“ 

 Projekt č. 304721, B-GEO; Projekt č. 333021, A- EK; Projekt č. 322721, C- C1   
b) Oponentura označená jako nerelevantní 

Projekt č. 314121, B-BIO, nerelevantní posudek (52 bodů): důvod „Hodnocení v posudku zcela 
neodpovídá kvalitě projektu, která je (v porovnání s ostatními projekty GAUK) skutečně nízká. 
Navíc je posudek irelevatní subjektivním hodnocením jako "The applicant strongly expresses his 
personality in the proposed project,", "a joy to read it." Patrně jde o vazbu mezi školitelem a 
oponentem (školitel byl např. oponentem ph.d. práce studentky oponenta) ač spolu nemají 
publikaci.“  
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c) Počty vypracovaných posudků:  
         Nové projekty s 2 a více oponentskými posudky: 776 

 Nové projekty bez odevzdaných oponentských posudků: 1  
 Nové projekty s 1 oponenturou: 7 

Stanovisko GR: a) Zpravodajové uvedených projektů budou požádáni, aby do svého hodnocení“ 
zahrnuli i posudek obdržený po vypracování jejich hodnocení; b) GR se domnívá, že není nutné, aby 
byl posudek označený jako nerelevantní; zpravodaj projektu může tento posudek kriticky 
zhodnotit ve svém shrnutí; c) vše je třeba dořešit před zasedáním OR (oponentury, shrnutí 
zpravodaje u nových i pokračujících projektů, doporučení/nedoporučení, projekty k projednání). 
Zpravodajové budou upozorněni dopisem. 
 
7. Systém hodnocení projektů 
Návrh: 
a)      Rozdělení projektů do tří skupin podle počtu a financí by mělo být následující: 

„D“ – max. 25 % a max. 2/3 z částky určené pro nové projekty 
KP" – NEJMÉNĚ 25% - v letošním roce bude zapotřebí širší šedá zóna 
N“ – zbytek  

 
b) Úkolem vedoucích skupin je zajistit, aby maximálně 2/3 z částky určené pro nové projekty byly 
použity na Doporučené projekty. Zbylá třetina tvoří rezervu pro projekty KP (+ DKP + NKP). Bodová 
hranice byla stanovena pro projekty D-KP: více než 50 bodů, pro N-KP: 45 bodů a méně. Projekty, u 
nichž je rozpor mezi hodnocením zpravodaje a oponentů je tak třeba znovu projednat na oborové 
radě a porovnat v rámci celé skupiny.  
 
c) Návrh na zasedání OR GA UK: Vedoucí skupin hromadně doporučí pokračující projekty za svoji 
skupinu v “Hromadném nastavení doporučení Oborové rady“. Dále budou určovat pořadí projektů 
k projednání v aplikaci z „Přehledu řešení přihlášek“  - „Nastavení projektů, kde nastavíte pořadí 
projektů, které by měly být financovány, poté hromadně doporučí nové projekty za svoji skupinu 
opět v “Hromadném nastavení doporučení Oborové rady“. Úpravy budou provedené vedoucím 
skupiny v aplikaci na úrovni oborové rady.    
 
d) V letošním kole je v aplikaci zavedena novinka, týkající se uzavření jednotlivých fází hodnocení za 
zpravodaje/Oborovou radu/Grantovou radu.  
 
Stanovisko GR: a) není nutné plošné krácení požadovaných financí, GR doporučuje postupovat 
individuálně; b) GR doporučuje, aby se co nejvíce projektů řešilo ve skupinách, je nutné apelovat 
na vedoucí skupin a zpravodaje, aby vzniklo pořadí v rámci celé skupiny; c, d) GR bere na vědomí 
 
8. Rekapitulace termínů příštích zasedání OR a GR:  
 
Termíny zasedání 2. oborových rad GA UK:  
22. 2. 2021 - OR C 
23. 2. 2021 - OR A  
24. 2. 2021 -  OR B  
od 10:00 do 13:00 online formou v aplikaci MS Teams.  
Po každém zasedání OR bude probíhat schůzka GR příslušné sekce s vedoucími skupin od 14:00.  
Termín GR po zasedáních OR: 2. 3. 2021 od 13:00 hod. 
 
Zapsala: Karolina Boňková 18. 2. 2021 
Schválil: prof. Petr Volf 19. 2. 2021 


