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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 1. 3. 2022 
 
Přítomni:  
Přítomni: prof. Aleš Bartoš, doc. Petr Bušek, doc. Zdeněk Drozd, prof. Jiří Pokorný, doc. František 
Půta, prof. Petr Volf 
Za odbor pro vědu a výzkum: Mgr. Karolina Boňková, Ing. Marcela Horčičková, Mgr. Kateřina 
Michlová, Šárka Mrkvičková, Dr. Petr Nohel  
Jako host: prof. Pavel Höschl 
Omluveni: prof. Tomáš Havránek 
Zasedání proběhlo kombinovanou formou. Materiály obdrželi účastníci předem.  
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu ze zasedání Grantové rady UK ze dne 18. 02. 2022 
3. Projekty SVV 
4. Termíny zasedání Oborových a Grantových rad GA UK 
5. Personální záležitosti 
6. Žádosti o změnu  
7. Kontrola potenciálních duplicit 
8. 19. kolo soutěže GA UK: přidělení finančních prostředků na pokračující projekty  
9. 19. Kolo soutěže GAUK: posouzení a projednání nových návrhů a přidělení finančních 

prostředků  
10. Další průběh 19. kola 
11. 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 18.2. 2022 
bod 4. e)  Řešitelé a jejich vedoucí byli informováni o stanovisku GR k žádosti o změně, změny byly 
provedeny v rámci aplikace.  
Stanovisko GR: Připomínka doc. Půty byla do zápisu předem zapracována a GR schválila zápis ze 
dne 18.2.2022 

 
3) Projekty SSV 
Fakulty dodaly zprávy o průběhu projektů SVV.  

 

Hodnocení: připomínky k průběžným zprávám fakult 
 
ETF 
Zpráva ETF neodpovídá standardu ostatních fakult ani množství přidělených prostředků. Zpráva 
obsahuje jediný paragraf textu, kde je navíc převážně uvedeno, že řešení SVV se prolíná s programem 
Progres. Zpráva uvádí pouze 5 výstupů, což při celkovém počtu zapojených magisterských a 
doktorských studentů (20) indikuje mimořádně nízkou produktivitu. Vzhledem k nedostatečné kvalitě 
průběžné zprávy neshledává GRUK důvod k navyšování požadovaných prostředků nad orientační limit 
vypočtený MŠMT. 
 
LF2 
GR UK vznese dotaz na LF2 ohledně absence disertačních prací. 
 
FaF 
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GR UK napříště nedoporučuje uvádět v součtu kvalifikačních prací ty rigorózní práce, které vznikly 
uznáním prací disertačních (aby nedocházelo k duplicitě). 
 
FF 
GR UK konstatuje, že některé projekty vykazují velmi nízké počty kvalifikačních prací, jeden dokonce 
žádnou, další pouze jednu diplomovou, jiný zase žádné disertační. Jakkoli je možné, že prezentované 
počty odrážejí skutečný stav, nejeví se takto nízké počty s ohledem na množství zapojených 
doktorandů i obdržených finančních prostředků jako optimální. 
 
MFF 
Projekt 260 583 neuvádí žádný publikační výstup za rok 2021, uvádí práce z minulých let, které by 
ovšem měly být předmětem průběžných zpráv předchozích. GR UK navrhuje tomuto projektu 
ponechat požadovanou částku, zatímco prostředky ostatních projektů MFF budou navýšeny. 
 
financování 
GR UK se s ohledem na možnost použití prostředků minulých let usnesla, že fakultám budou 
primárně přiznány prostředky, které jim náležití dle výpočtu orientačního limitu pro rok 2022. Pokud  
by fakulty byly ve ztrátě, obdrží prostředky v loňské výši.  
 
Závěrečná zpráva za roky 2020-2022 
GR UK zvažuje následující kroky pro vyhodnocení tohoto roku, ve kterém končí řešení projektů SVV: 

- Závěrečné zprávy budou obsahovat údaje za všechny 3 roky řešení 
- Závěrečné zprávy budou obsahovat přehledy počtů studentů a akademických pracovníků. 
- Závěrečné zprávy budou obsahovat údaje o všech kvalifikačních (tj. diplomových, rigorózních 

i disertačních) pracích. 
- Závěrečné zprávy budou obsahovat členění výstupů, např. na publikace Jimp., kapitoly 

v knize, knihy, 10 nejkvalitnějších výstupů za celou dobu řešení apod. 
 
Stanovisko GR: GR bere na vědomí.  
 
4) Termíny zasedání OR a GR GA UK 
Termíny zasedání oborových rad, na kterých bude projednáváno hodnocení závěrečných zpráv a 
stanovení termínů zasedání GR před a po zasedáních oborových rad.  
Stanovisko GR: Oborové rady se budou konat v termínech OR_A: 24.5. 2022, OR_B: 23.5.2022, 
OR_C: 25.5.2022, vždy od 10:00. Schůze GR se budou konat 7.4.2022 (od 10:00), 18.5.2022 (od 
10:00)  a 30.5.2022 (od 14: 00). 
 
 
5) Personální záležitosti 

a) Obměna oborových rad se uskuteční ke konci tohoto kola soutěže GA UK. K 31.8. 2022 končí 
2. funkční období 32 členům OR, 16 členům končí 1. funkční období. Z toho jsou 4 vedoucí 
skupin. Zpravodajové, kteří působí v OR tři roky, budou osloveni, zda budou ochotni 
pokračovat i v dalším 3letém období. U zpravodajů, kterým končí 2. funkční období bude 
zapotřebí požádat fakulty o náhradu.  Své členství v OR dále ukončuje i doc. Krámská (A-PP) a 
dr. Kotková (HE).   

b) Funkční období v roli člena OR končí i 5 členům Grantové rady (prof. Havránek, doc. Půta, 
doc. Drozd, prof. Pokorný, prof. Bartoš) 

c) Dozorčí rada: Vědecká rada nominovala dne 24.1. 2022 prof. Höschla do Dozorčí rady. 
Kolegium rektorky dne 28.1. 2022 odsouhlasilo jmenování členů DR, jimž končí  k 1.3.2022 
členství nebo byli nově jmenovaní (prof. Höschl, prof. Tomášek, prof. Červinková, prof. 
Bosáková).  Jmenovací dopisy jsou připraveny k podpisu paní rektorky.  
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Stanovisko GR: ad a) členové GR osloví příslušné vedoucí skupin, aby do konce března zaslali své 
požadavky na doplnění skupin. Ad b) členům GR může být členství v OR prodlouženo do dalšího 
funkčního období. Členové GR se do příštího zasedání GR rozhodnou, zda budou ve funkci 
pokračovat. Ad c) GR bere na vědomí  

 
6) Žádosti o změnu : v období od 18.2. 2022 jsme obdrželi dvě žádosti o změnu:  
   Projekt č. 192121, C1, 1.LF UK, žádost o změnu hlavního řešitele 
   Projekt č. 574120, B-FYZ, MFF, žádost o změnu hlavního řešitele  
Stanovisko GR: GR souhlasí se změnou řešitele 
 
7) Kontrola potenciálních duplicit 

 
Překryv s projektem GA ČR: u projektu č. 302222, B-MAT, oponenty shledán překryv s projektem GA 
ČR. Z tohoto důvodu nebyl doporučen k financování. Zdůvodnění Oborové rady: Oponent i zpravodaj 
upozorňují na významný tematický překryv s grantem GA ČR, na kterém je řešitel částečně 
zaměstnán. Proto Oborová rada navrhuje financovat jiné stejně kvalitní projekty.   
Stanovisko GR: GR souhlasí.  
 
8) 19. kolo soutěže GA UK: přidělení finančních prostředků na pokračující projekty 
 
GR projednala návrhy oborových rad ze dne 22-24. 2. 2022 na přidělení finančních prostředků v 19. 
kole soutěže GA UK.  
 
Pokračující projekty 2022 

sekce počet  finance (tis. Kč) 

A 128 20179 

B 240 56864 

C 111 27879 

celkem 479 104922 

 
Všechny pokračující projekty byly doporučeny k financování mimo dvou projektů ze skupiny A-
INF. Projekty č. 1280120 a 1311620 byly ukončeny na návrh zpravodaje a potvrzeno OR.  

 
9). 19. kolo soutěže GAUK: posouzení a projednání nových návrhů a přidělení finančních 
prostředků  
 
Hodnoceno bylo 811 nově podaných projektů (277 v sekci A, 363 v sekci B a 171 v sekci C). 
 

Návrh OR na finanční podporu 2022 Počet  Tis. Kč 

Sekce A Nové projekty 106 17793 

Žádosti o pokračování z roku 2019 2 0 

Žádosti o pokračování z roku 2020  43 7006 

Žádosti o pokračování z roku 2021 83 13173 

Celkem 234 37972 

Sekce B Nové projekty 135 
 

33743 

Žádosti o pokračování z roku 2020 114 26851 

Žádosti o pokračování z roku 2021 126 30013 

Celkem 375 90607 
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Sekce C Nové projekty 61 15836 

Žádosti o pokračování z roku 2020 48 11608 

Žádosti o pokračování z roku 2021 63 16271 

Celkem 172 43715 

Celkem  781 172294       

 
Stanovisko GR: Na základě procentuální úspěšnosti skupin a s přihlédnutím k čerpání finančních 

limitů sekcí navrhla GR dodatečně doporučit k financování 3 projekty, a to prvé pod čarou 
z následujících skupin.   
Sekce A: č. 94522 ( 266 tis. Kč) 
Sekce B: č. 412722 ( 212 tis. Kč), č. 413022 (129 tis. Kč) 

 
 

Úspěšnost v 19. Kole, r. 2022 Oborové rady Grantová rada 

 počet procent počet procent 

Sekce A 106 38,3 107 38,6 

Sekce B 135 37,1 137 37,6 

Sekce C 61 35,1 61 35,1 

Celková úspěšnost 302 37,1 305 37,4 

 
 
Bylo nutné zkrátit mzdové náklady tam, kde přesáhly 25% osobních nákladů (viz Opatření rektora 
50/2020) a u osobních nákladů bylo třeba dodržet celkové limity stanovené Zásadami GAUK.  
 
Závěr GR: V roce 2022 bude zahájeno řešení 305 projektů za celkovou částku 68 026  tis. Kč. 

Pokračuje 479 projektů za celkovou částku 104 987 tis. Kč. Celkem bylo na projekty GAUK 

přiděleno 173 013 tis. Kč. 

 

10) Další průběh 19. kola 

a) V případě schválení návrhů GR vedením UK na KR 7. 3. 2022 budou vyhlášeny oficiální 
výsledky soutěže GA UK dne 8.3.2022; výsledky soutěže budou zveřejněny na www 
stránkách GA UK; bude informován EO RUK, aby bylo možno zahájit financování 
vybraných nových i pokračujících projektů. 

b) Příprava smluv k nově přijatým projektům a k pokračujícím projektům.  
c) Zaslání e-mailu oponentům grantových projektů s odkazem na přístup do webové 

aplikace GA UK, kde se mohou seznámit s posudky ostatních posuzovatelů (březen). 
d) Termín podání závěrečných zpráv projektů, které ukončily řešení k 31. 12. 2021: 5.4. 

2022. Zpravodajům budou projekty zpřístupněny po kontrole GA UK v druhé polovině 
dubna. 

e) Cena Grantové rady GA UK 
 

Stanovisko GR: a-c) GR schválila další postup d) zpravodajové budou požádáni, aby dokončili 
hodnocení ZZ do  17.5. 2022 e) na 3. OR bude vyhlášena nominace projektů na Cenu GR, 
projekty musí být hodnoceny jako „mimořádně dobré“, neproběhla u nich změna řešitele, 
nebyly přerušeny ani nebylo odloženo hodnocení. Každá skupina zvolí jeden projekt, 
zpravodaj vypracuje zdůvodnění, GR vybere 2 projekty za každou sekci.  

 

Zapsala: Mgr. Karolina Boňková, Dr. Petr Nohel 
Schválil: prof. Petr Volf 


