
Opatření děkana č. 6a/2022

Pravidla pro rozdělení prostředků programu Cooperatio v roce 2022

V programu institucionální podpory vědy na UK Cooperatio se ETF UK podílí na dvou vědních 
oblastech: Teology and Religious Studies (THEO) a Sociology and Applied Social Sciencies 
(SOAS). Na oblasti SOAS se podílejí akademičtí pracovníci katedry sociální práce, na oblasti 
THEO se podílejí akademičtí a vědečtí pracovníci ostatních kateder a institutů fakulty.

Ve smyslu Zásad programu Cooperatio (opatření rektora UK č. 18/2021, dále jen Zásady), čl. 3 
a 4 se stanovují následující pravidla:

1. Podle Zásad čl. 3 odst. 3c a podle dohod o uskutečňování programů THEO a SOAS se z cel-
kové částky oddělí 20 % na doplňkové a režijní náklady ETF.

2. Na nástroje podporující strategické priority ETF v oblasti tvůrčí činnosti se vyčlení 8 % z cel-
kové částky.

3. Na činnost ve dvou vědních oblastech, do nichž je v programu Cooperatio ETF zapojena, se 
přidělí celkem 72 % z celkové částky.

4. Rozdělení mezi oblasti THEO a SOAS na fakultě se řídí poměrem přepočtených úvazků zapo-
jených pracovníků, a to při zohlednění souhrnné výše jejich mzdových nákladů. Na základě 
stávajících proporcí přepočtených úvazků a výše mzdových nákladů mezi pracovníky zapo-
jenými do oblastí THEO a SOAS se poměr rozdělení pro rok 2022 stanoví na 10:1, tedy 
90,91 % pro THEO a 9,09 % pro SOAS.

5. Využití prostředků pro podporu strategických priorit v oblasti tvůrčí činnosti schvaluje dě-
kan. Využití prostředků pro oblast THEO schvaluje proděkan pro vědeckou činnost. Využití 
prostředků pro oblast SOAS schvaluje vedoucí katedry sociální práce.

Toto opatření projednal a schválil akademický senát ETF UK na svém zasedání 20. září 2022.

V Praze dne 3. října 2022

doc. Jan Roskovec, Ph.D.

děkan
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