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OPONENTNÍ POSUDEK K ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ  
o uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově 

(PRVOUK) 
 

Kód programu: DOPLNÍ RUK 

Název programu: DOPLNÍ RUK 

Zúčastněné fakulty (jiné součásti) UK: DOPLNÍ RUK 

Koordinátor programu: DOPLNÍ RUK 

Posudek vypracovala hodnotící komise PRVOUK pro oblast: DOPLNÍ RUK 

 

 

ČÁST A (týká se roku 2016) 

 

A1, A3, A4 

Průběh a výsledky uskutečňování programu, personální zajištění programu 
Zhodnoťte realizaci programu v roce 2016. Posuďte zejména plnění cílů programu

1
, odbornou úroveň 

dosažených výsledků, personální zajištění programu a jeho případné změny, spolupráci týmů 

zapojených do programu, popř. mezinárodní spolupráci.  

 

 

A2 

Reflexe připomínek (týká se pouze programů P18, P22 a P39) 
Posuďte adekvátnost a důkladnost reflexe připomínek uvedených v posudku k průběžné zprávě 

o uskutečňování programu za rok 2015. 
 

 

A5, A6 

Využití finančních prostředků na program 
Rámcově posuďte přiměřenost čerpání finančních prostředků na jednotlivé typy nákladů v r. 2016. 

Pokud byly z finančních prostředků na program pořízeny investice v hodnotě nad 2 mil. Kč, vyjádřete 

se také k těmto investicím. 

 

 

ČÁST B (týká se celého pětiletého období realizace programu, tj. roků 2012–2016) 

 

B1, B2 

Stručné shrnutí celkové realizace programu, včetně 10–20 nejvýznamnějších výsledků; 

souhrnné údaje o financování programu 
Posuďte část B1 závěrečné zprávy (tato část má být posléze zveřejněna na webu UK). Vyjádřete se 

k výši vynaložených finančních prostředků (část B2 závěrečné zprávy) ve vztahu k dosaženým 

výsledkům programu. 

 

 

                                                 
1
 Ve vztahu k části B3 průběžné zprávy o realizaci programu za rok 2015 („Stručný plán činností na rok 2016“), 

popř. k přihlášce programu (zejm. část h) přihlášky – „popis programu, včetně návaznosti na dosavadní vědecké 

výsledky“ a část j) přihlášky – „návrh klíčových kroků pro kvalitativní zlepšení postavení vědní oblasti na UK v 

národním a zejména mezinárodním kontextu v horizontu doby uskutečňování programu, zdůvodnění a rámcový 

harmonogram těchto kroků, indikátory tohoto zlepšení“). 
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B3, B4 

Doplnění bodu B1
2
 průběžné zprávy za rok 2015, závěrečný komentář koordinátora 

programu 

V případě, že jsou tyto nepovinné části závěrečné zprávy také vypracovány, stručně se k nim vyjádřete. 

 

 

Souhrnné stanovisko 
Na závěr uveďte, zda doporučujete Vědecké radě UK schválení závěrečné zprávy, případně za jakých 

podmínek. 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení předsedy/předsedkyně hodnotící komise: Prohlašuji, že jsem vůči tomuto 

programu nepodjatý/nepodjatá a že jsem se při posuzování průběžné zprávy řídil/a výhradně 

objektivními hledisky. 

 

 

Datum: ________________   Podpis: _______________________________ 

                                                 
2
 „Stručné shrnutí dosavadní realizace programu“ – kterých plánovaných cílů uvedených v části j), popř. h) 

přihlášky programu bylo dosaženo, zda došlo k udržení či zlepšení vědeckého výkonu a kvality v národním a 

mezinárodním měřítku (dle indikátorů uvedených v části j) přihlášky programu) a které faktory k tomu přispěly. 


