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Body: 

1. RKR (Progres, Cooperatio, SZ UK 2021 – 2025) 

2. Výuka v LS 2020/2021 

3. Návrh na úpravu splátky dluhu 

4. Setkání děkanky s garanty SP, vedoucími kateder a koordinátory programů Progres 

5. Různé: přijímací řízení do bakalářského studia 

 

1. V pondělí 14. 12. se od 10 hodin uskutečnilo jednání rozšířeného kolegia rektora. V zájmu 

snížení administrativní zátěže by měla být přijata Změna zásad programů Progres. Bude 

navrženo zrušení povinnosti fakult a VŠ ústavů předložit po čtvrtém roce uskutečňování 

programů Progres bilanční zprávy za období 2019 – 2020. Místo nich bude každý program 

Progres předkládat pouze rámcový přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2020. 

K 31. 12. 2021 končí na UK programy Progres. Od roku 2022 má být institucionální 

financování vědy a výzkumu na UK zajištěno novým systémem, pro který je navržen název 

„Cooperatio“. Současné programy Progres nejsou kompatibilní s vnitřním hodnocením tvůrčí 

činnosti na UK, které je oborové. Proto by měl být nový systém založen na oborovém členění. 

Na UK je 41 vědních oblastí. Důležitými aspekty Cooperatia má být nesoutěžní charakter  

a princip inkluze. To znamená, že do programu budou zapojeny všechny osoby, které se na UK 

profilují v příslušných vědních oblastech. Cooperatio, stejně jako Progres a předtím PRVOUK, 

bude probíhat v pětiletých cyklech (1. cyklus 2022 – 2026). Připomínky k tomuto návrhu je 



 
 

 

 

možné zasílat na RUK do 10. 1. 2021. Finální návrh Strategického záměru UK na roky 2021 – 

2025 bude 17. 12. projednán VR UK, následně bude 22. 1. 2021 schvalován AS UK a koncem 

ledna Správní radou UK. Po úspěšném schvalovacím procesu bude dokument postoupen 

MŠMT. 

2. Vzhledem k platným akreditacím studijních programů musí být na celé univerzitě výuka 

v LS 2020/2021 připravena v prezenční formě. Avšak vzhledem k současné situaci je třeba 

počítat s tím, že výuka bude probíhat hybridně.  

3. V úterý 15. 12. projedná EK AS UK návrh FHS na restrukturalizaci splátky dluhu v roce 2021. 

FHS navrhuje, aby byla splátka ve výši 25 mil. Kč rozvržena takto: 8 mil. Kč uhradit ve 

stanoveném termínu, 8 mil. Kč převést do roku 2024 a 9 mil. Kč odpustit jako nevratnou 

půjčku. Tato žádost se nijak nedotýká splátkových kalendářů, které má FHS vyjednané s PřF  

a MFF. 

4. Začátkem ledna, pravděpodobně v úterý 5. 1., se děkanka a proděkanka pro vědu a výzkum 

setkají s garanty studijních programů, vedoucími kateder a koordinátory programů Progres. 

Na schůzce se bude jednat o návrhu programu Cooperatio (viz výše). 

5. Přihlášky do bakalářského studia je možné podávat do konce března. Po tomto termínu 

bude, zejména v souvislosti s aktuální epidemickou situací, rozhodnuto o formě přijímacího 

řízení. 

 

 

 

 
 

Zapsal: Karel Strnad  


