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BILANČNÍ ZPRÁVA 
o uskutečňování programu Progres za období roků 2017–2018 

 

Kód programu: VYPLNÍ RUK 

Název programu: VYPLNÍ RUK 

Zúčastněné fakulty (VŠ ústavy) UK (na 1. místě je uvedena fakulta koordinátora):  
VYPLNÍ RUK 

Koordinátor: VYPLNÍ RUK 

 
 

A. Souhrn dosavadního uskutečňování programu 
Stručně shrňte realizaci programu v období let 2017–2018, s důrazem na dosažené výsledky. Tuto část 
bilanční zprávy zpracujte se zřetelem k naplánovaným aktivitám dle části 9 přihlášky programu1. 
Můžete uvést, k jakému věcnému či metodologickému posunu došlo v uvedeném období ve výzkumu 
realizovaném v rámci programu, čím tento výzkum a jeho témata přispívají k rozvoji dané vědní 
oblasti, nebo zda vznikly nové výzkumné skupiny. Dále lze uvést například kvalifikační růst pracovníků 
zapojených do programu, zapojení studentů doktorských studijních programů, mezinárodní spolupráci 
(může být dále rozvedeno v části C bilanční zprávy), účast na významných nových grantových 
projektech (včetně jejich stručné specifikace), vzájemnou spolupráci týmů zapojených do programu 
nebo spolupráci s jinými programy Progres. V případě nutnosti můžete odkázat na průběžnou zprávu 
za rok 2017. 
Zmiňte případnou schválenou změnu koordinátora nebo složení rady programu. Uveďte také případné 
významnější změny oproti částem 8 nebo 9 přihlášky programu2, ke kterým došlo nebo které jsou 
plánovány.  
Uveďte termíny jednání rady programu v roce 2018. 
Předpokládaný maximální rozsah této části bilanční zprávy: 3 strany (u programů z oblasti 
humanitních a společenských věd až 6 stran). 

 
 

B. Výběr nejvýznamnějších výsledků 
Ke každému výsledku připojte krátký komentář přibližující význam dané publikace (nebo jiného typu 
výsledku). V případě publikačních výstupů uvádějte jen výsledky publikované nebo přijaté k publikaci 
v letech 2017–2018; výsledky, které byly pouze přijaty k publikaci, opatřete poznámkou. U každé 
publikace uveďte plnou citaci, případně i odkaz na fulltext. U společných programů vyznačte, které 
výsledky vznikly v rámci mezifakultní spolupráce. Všechny zde uvedené výsledky musí být evidovány 
v celouniverzitní verzi aplikace OBD, výjimkou jsou pouze výsledky přijaté k publikaci. 
Předpokládaný maximální rozsah této části bilanční zprávy: 3 strany. 

 
 

                                                 
1
 Část 9 přihlášky programu: Popis programu, včetně návaznosti na dosavadní vědecké výsledky a programy; 

kritické zhodnocení postavení vědní oblasti na UK v národním a zejména mezinárodním kontextu; návrh 
klíčových kroků pro zlepšení tohoto postavení v horizontu doby uskutečňování programu, zdůvodnění a 
rámcový harmonogram těchto kroků, indikátory tohoto zlepšení. 
2
 Část 8 přihlášky programu: Orientační údaje o počtech osob zúčastněných na programu, údaje o případných 

dalších klíčových účastnících programu, kteří nebudou členy rady programu. Část 9 přihlášky programu: viz 
výše, pozn. pod čarou č. 1. 
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C. Reflexe případných připomínek či doporučení obsažených v souhrnném 
oponentním posudku (u programů Q42–Q50 též v dílčích oponentních 
posudcích) k přihlášce programu 
Vždy ocitujte konkrétní připomínku a pod ni uveďte příslušný komentář. V případě programu Q34 
zpracujte také reflexi připomínek obsažených v oponentních posudcích k průběžné zprávě programu 
za rok 2017. 

 
 

D. Reflexe případných připomínek či doporučení obsažených v oponentním 
posudku k závěrečné zprávě Programu rozvoje vědních oblastí na UK 
(„PRVOUK“), na který tento program Progres navázal 
Netýká se programů Q05 a Q07. Vždy ocitujte konkrétní připomínku a pod ni uveďte příslušný 
komentář. 

 
 

E. Podklady pro nové stanovení výše finanční bonifikace programu3 
Zvolte jednu ze čtyř níže uvedených možností (a, b, c, d): 

a) Žádáme o bonifikaci za realizaci společného programu Progres. 
b) Žádáme o bonifikaci mezinárodní spolupráce. 
c) Žádáme o bonifikaci za realizaci společného programu Progres a zároveň o bonifikaci 

mezinárodní spolupráce. 
d) Program se neuchází o žádný typ bonifikace. 

V případě žádosti o bonifikaci za realizaci společného programu Progres (varianty a, c) stručně 
popište podobu a rozsah současné mezifakultní spolupráce v rámci programu. Zmiňte zejména 
společné publikace (nebo jiné výsledky), společné grantové projekty, případně další společné vědecko-
výzkumné aktivity. 

V případě žádosti o bonifikaci mezinárodní spolupráce (varianty b, c) stručně popište podobu a 
rozsah současné mezinárodní spolupráce. Zmiňte zejména společné publikace, společné grantové 
projekty, dlouhodobé pobyty akademických a vědeckých pracovníků a studentů doktorských studijních 
programů, kteří se podílejí na realizaci programu, na zahraničních vědeckých institucích, dlouhodobé 
pobyty zahraničních vědeckých pracovníků na pracovišti fakulty (VŠ ústavu) zapojeném do programu, 
mezinárodní smlouvy, společné studijní programy, případně další mezinárodní vědecko-výzkumné 
aktivity. 

 
 

F. Rámcový přehled vynaložených finančních prostředků 

VARIANTA A: program uskutečňovaný pouze na jedné fakultě (VŠ ústavu) UK 

Finanční prostředky poskytnuté na program4 Rok 2017 (tis. Kč) Rok 2018 (tis. Kč) 

a Prostředky na realizaci programu bez bonifikace VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK 

b Bonifikace mezinárodní spolupráce VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK 

c Celkem (a + b) VYPLNÍ RUK  VYPLNÍ RUK  

                                                 
3
 Podle čl. III odst. 2 opatření rektora č. 10/2018 je ve 4. a 5. roce realizace programu Progres (tj. v letech 2020 

a 2021) bonifikace poskytována „na základě žádosti obsažené v bilanční zprávě předkládané po druhém roce 
realizace programu“. 
4
 bez prostředků převedených v předchozím roce do FÚUP 
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Přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2017 – viz průběžná zpráva za rok 2017 
(není třeba znovu uvádět). 
 
Přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2018  

Vyplňte bílá pole v tabulce. Částky uvádějte v tis. Kč a zaokrouhlené (bez míst za desetinnou čárkou). 
Nezahrnujte prostředky převedené v roce 2017 do FÚUP. Pod tabulku uveďte stručný komentář 
k výdajům. Pokud byla v roce 2017 část finančních prostředků programu převedena do FÚUP, uveďte 
pod tabulku její výši a využití těchto prostředků v r. 2018. 

Typ výdajů Částka (tis. Kč) 

d Osobní náklady (mzdové prostředky a odvody)  

e Stipendia  

f Provozní náklady a služby  

g Doplňkové a režijní náklady  

h Investice  

i FÚUP 2018 (prostředky převedené v r. 2018 k využití v r. 2019)  

j Celkem5  

                                                 
5
 Částka uvedená v tomto řádku musí být totožná s částkou uvedenou v řádku c, viz tabulka výše (výjimkou je 

pouze případ vrácení části finančních prostředků – v takovém případě uveďte pod tabulku výši vrácených 
prostředků a stručně zdůvodněte). 
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VARIANTA B: program uskutečňovaný na více fakultách (VŠ ústavech) UK 

a) Finanční prostředky přidělené na program6  

Prostředky přidělené v roce 2017 (tis. Kč) Fakulta A Fakulta B Fakulta C Fakulta D Fakulta E Fakulta F Celkem 

Poskytnuté prostředky bez bonifikace VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK 

Bonifikace7  VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK 

Celkem VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK 

 

Prostředky přidělené v roce 2018 (tis. Kč) Fakulta A Fakulta B Fakulta C Fakulta D Fakulta E Fakulta F Celkem 

a Poskytnuté prostředky bez bonifikace VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK 

b Bonifikace8 VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK 

c Celkem (a + b) VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK VYPLNÍ RUK 

 
b) Přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2017 – viz průběžná zpráva za rok 2017 (není třeba znovu uvádět) 
 
c) Přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2018 (v tis. Kč) 

Vyplňte bílá pole v tabulce. Částky uvádějte v tis. Kč a zaokrouhlené (bez míst za desetinnou čárkou). Nezahrnujte prostředky převedené v roce 2017 do FÚUP. Pod 
tabulku uveďte stručný komentář k výdajům. Pokud byla v roce 2017 část finančních prostředků programu převedena do FÚUP, uveďte pod tabulku její výši a využití 
těchto prostředků v r. 2018. 

Typ výdajů Fakulta A Fakulta B Fakulta C Fakulta D Fakulta E Fakulta F Celkem 

d Osobní náklady (mzdové prostředky a odvody)        

e Stipendia        

f Provozní náklady a služby        

g Doplňkové a režijní náklady        

h Investice        

i FÚUP 2018 (prostředky převedené v r. 2018 k využití v r. 2019)        

j Celkem9        

                                                 
6
 bez prostředků převedených v předchozím roce do FÚUP 

7
 bonifikace za uskutečňování společného programu Progres, případně i za mezinárodní spolupráci (souhrnná výše) 

8
 dtto 

9
 Částka uvedená v tomto řádku musí být totožná s částkou uvedenou v řádku c, viz tabulka výše (výjimkou je pouze případ vrácení části finančních prostředků – v takovém případě 

uveďte pod tabulku výši vrácených prostředků a stručně zdůvodněte). 
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G. Přehled dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě 
přesahující hodnotu stanovenou právním předpisem pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu10, který byl v roce 2018 pořízen z finančních prostředků na 
program  
Pokud byl v roce 2018 takovýto majetek pořízen, uveďte vždy název přístroje a cenu bez DPH. (Údaje 
pro rok 2017 viz průběžná zpráva za rok 2017; není třeba znovu uvádět.) 

 
 

                                                 
10

 tj. aktuálně v hodnotě nad 2 mil. Kč bez DPH 


