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BILAN ČNÍ ZPRÁVA  
o uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě 

Karlov ě (PRVOUK) za období roků 2012 a 2013 
 
Kód programu: VYPLNÍ RUK 
Název programu: VYPLNÍ RUK 
Zúčastněné fakulty (jiné součásti) UK (na 1. místě uveďte fakultu koordinátora):  
VYPLNÍ RUK 
Koordinátor:  VYPLNÍ RUK 
 
 
A. 
Souhrn o dosavadním uskutečňování programu, včetně plnění cílů programu 
Doporučený rozsah: 3–6 stran. Zpracujte za období kalendářních roků 2012 a 2013, se zřetelem k naplňování 
kroků podle části j)1 přihlášky programu.  
Zhodnoťte dopady PRVOUKu na rozvoj výzkumu, mezinárodní spolupráce, vzdělávání a infrastruktury.  
U společných programů zhodnoťte práci týmů z jednotlivých fakult/součástí a jejich spolupráci s odkazem na 
konkrétní výsledky (např. publikace, viz následující oddíl B).  
Můžete uvést i spolupráci s jinými PRVOUKy.  
Uveďte termíny jednání rady programu v letech 2012 a 2013. Zmiňte případné změny složení rady programu a 
seznamu klíčových řešitelů, kteří nejsou členy rady programu (viz část f) přihlášky programu). 
Uveďte případnou aktualizaci údajů obsažených v částech h)2 a j) přihlášky programu.  
 
 
B. 
Výsledky dosavadního uskutečňování programu 
Podejte výčet hlavních výsledků za roky 2012 a 2013, nejvíce však 50–60 výsledků. Výsledky rozdělte do těchto 
kategorií RIV: 

- recenzovaný odborný článek Jimp, 
- recenzovaný odborný článek JSC, Jneimp, Jrec, 
- odborná kniha (B), 
- kapitola (kapitoly) v odborné knize (C), 
- článek ve sborníku (D), 
- jiné významné výsledky (specifikujte). 

U společných programů vyznačte (např. tučným písmem), které výsledky vznikly v rámci mezifakultní 
spolupráce. 
Uvádějte jen výsledky publikované nebo přijaté k publikaci v letech 2012 a 2013 a dosažené v rámci programu. 
U každého výsledku uveďte plnou citaci, případně také odkaz na fulltext.  
 
 

                                                 
1 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 
2 popis programu, včetně návaznosti na dosavadní vědecké výsledky 
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C. 
Údaje o počtu osob zúčastněných na programu platné ke dni 31. 12. 2013 
V tabulce (tabulkách) jsou předvyplněny údaje z databáze WhoIs NT. Pokud údaj neodpovídá skutečnosti, 
opravte jej. 
 

VARIANTA A: program uskutečňovaný pouze na jedné fakultě (jiné součásti) UK 

Celkový počet akademických a vědeckých pracovníků VYPLNÍ RUK 
Celkový počet studentů doktorských studijních programů VYPLNÍ RUK 
 
 
VARIANTA B: program uskutečňovaný na více fakultách (jiných součástech) UK 

a) Celkové počty osob zúčastněných na programu 

Celkový počet akademických a vědeckých pracovníků VYPLNÍ RUK 
Celkový počet studentů doktorských studijních programů VYPLNÍ RUK 
 
 
b) Počty osob z jednotlivých fakult (jiných součástí) UK zúčastněných na programu 

Fakulta/součást: doplní RUK 

Počet akademických a vědeckých pracovníků VYPLNÍ RUK 
Počet studentů doktorských studijních programů VYPLNÍ RUK 
 
 
D. 
Rámcový přehled vynaložených finančních prostředků3 
Pod tabulky můžete uvést komentář k výdajům. 
 
VARIANTA A: program uskutečňovaný pouze na jedné fakultě (jiné součásti) UK 

Typ nákladů 2. pololetí roku 2012 
(tis. Kč) 

Rok 2013  
(tis. Kč) 

Osobní náklady (mzdové prostředky a odvody)   
Stipendia   
Provozní náklady a služby   
Doplňkové a režijní náklady   
Investice   
FÚUP   
Celkem   

 
 

                                                 
3 finanční prostředky na PRVOUK bez bonifikace společných programů 
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VARIANTA B: program uskutečňovaný na více fakultách (jiných součástech) UK 

a) Celkový přehled vynaložených finančních prostředků 

Typ nákladů 2. pololetí roku 2012 
(tis. Kč) 

Rok 2013  
(tis. Kč) 

Osobní náklady (mzdové prostředky a odvody)   
Stipendia   
Provozní náklady a služby   
Doplňkové a režijní náklady   
Investice   
FÚUP   
Celkem   

 
 
b) Přehledy vynaložených finančních prostředků jednotlivých fakult (jiných součástí) 
UK zúčastněných na programu (součty údajů za jednotlivé fakulty/součásti musí odpovídat celkovým 
částkám uvedeným v tabulce a) 

Fakulta/součást: doplní RUK 

Typ nákladů 2. pololetí roku 2012  
(tis. Kč) 

Rok 2013  
(tis. Kč) 

Osobní náklady (mzdové prostředky a odvody)   
Stipendia   
Provozní náklady a služby   
Doplňkové a režijní náklady   
Investice   
FÚUP   
Celkem   

 
 
E. 
Přehled dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě přesahující 
hodnotu stanovenou právním předpisem pro veřejnou zakázku malého rozsahu4, který 
byl pořízen z finančních prostředků na PRVOUK 
Uveďte vždy název přístroje, cenu v Kč (bez DPH) a rok pořízení.  
 
 
F. 
Reflexe připomínek  
Jde o povinnou součást bilanční zprávy pouze u těchto programů: P02, P03, P07, P08, P15, P17, P18, P19, P20, 
P38 a P39. V případě programů P02, P03, P07, P08, P15, P17, P18, P19, P20 a P39 zpracujte reflexi připomínek 
uvedených v oponentním posudku nebo ve stručném hodnocení průběžné zprávy za rok 2012. V případě 
programu P38 zpracujte reflexi připomínek uvedených v oponentním posudku k přihlášce programu. 
Ocitujte vždy konkrétní připomínku a pod ní uveďte příslušný komentář. 
 
 
Datum a podpis koordinátora:  ................................................................... 
 
 

                                                 
4 tj. aktuálně v hodnotě nad 1 mil. Kč bez DPH 
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VARIANTA A:  Podpis děkana/ředitele: 
 
VARIANTA B:  Podpisy děkanů (ředitelů) všech fakult (jiných součástí) UK podílejících 
se na programu: 
 

Fakulta/ 
součást 

Jméno, příjmení, titul 
děkana/ředitele 

Datum a podpis děkana/ředitele 

vyplní 
RUK 

vyplní RUK  

vyplní 
RUK 

vyplní RUK  

  


