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I.

VEDENÍ UNIVERZITY KARLOVY

Rektor       prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Prorektor pro akademické kvalifikace   prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Prorektor pro rozvoj      prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

Prorektor pro vědeckou činnost    doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 

Prorektor pro vnější vztahy     prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Prorektorka pro studijní záležitosti    doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

Prorektorka pro evropskou problematiku   prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 

Prorektor pro tvůrčí a ediční činnost   prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 

Prorektor pro zahraniční styky a mobilitu   prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA 

Prorektor pro koncepci studia    prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 

Kvestorka       Ing. Miroslava Oliveriusová

Kancléř       RNDr. Tomáš Jelínek
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II.

UNIVERZITA KARLOVA V ZÁKLADNÍCH ČÍSLECH

Pracoviště Univerzity Karlovy

•  17 fakult – z toho 14 v Praze, 1 v Plzni  
(Lékařská fakulta UK) a 2 v Hradci Králové 
(Lékařská a Farmaceutická fakulta UK)

• 4 vysokoškolské ústavy
•  5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, 

výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost  
a pro poskytování informačních služeb

• 5 celouniverzitních účelových zařízení

Akademická obec UK

•  UK má 8 075 zaměstanců. 
•  Na UK studuje 51 500 studentů.
•  Ročně UK absolvuje kolem 8500 absolventů.

Rozpočet

•  Rozpočet UK činí téměř 9 miliard Kč ročně.  
Celých 31 % z nich tvoří státní příspěvek na 
vzdělávací činnost, 38 % jsou prostředky získané  
v grantových soutěžích či dalších oblastech vědy 
a výzkumu a 31 % tvoří vlastní příjmy UK.

UK podle světových rankingů 
vysokých škol

•  Univerzita Karlova zaujímá význačnou pozici mezi 
1,5 % nejlepších vysokých škol z celkového počtu 
cca 18 000 vzdělávacích institucí z celého světa.

•  V hodnocení prestižních mezinárodních žebříč-
ků (Academic Ranking of World Universities, QS 
World University Rankings, Times Higher Educa- 
tion World University Rankings) se Univerzita Kar-
lova jako jediná česká vysoká škola a jedna z mála 
institucí ze střední a východní Evropy pravidelně 
umísťuje mezi elitními světovými vysokými školami. 

Univerzita Karlova je prestižní vysoká škola založená v roce 1348.  
Je tedy nejstarší, největší a v mezinárodním měřítku nejlépe hodnocenou 
českou univerzitou. 
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III.

FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

Katolická teologická fakulta       www.ktf.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta       www.etf.cuni.cz

Husitská teologická fakulta       www.htf.cuni.cz

Právnická fakulta        www.prf.cuni.cz

1. lékařská fakulta        www.lf1.cuni.cz

2. lékařská fakulta        www.lf2.cuni.cz

3. lékařská fakulta        www.lf3.cuni.cz

Lékařská fakulta v Plzni       www.lfp.cuni.cz

Lékařská fakulta v Hradci Králové      www.lfhk.cuni.cz

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové     www.faf.cuni.cz

Filozofická fakulta        www.ff.cuni.cz

Přírodovědecká fakulta       www.natur.cuni.cz

Matematicko-fyzikální fakulta       www.mff.cuni.cz

Pedagogická fakulta        www.pedf.cuni.cz

Fakulta sociálních věd        www.fsv.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu      www.ftvs.cuni.cz

Fakulta humanitních studií       www.fhs.cuni.cz
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Fakta a čísla o studiu na UK

•  Univerzita Karlova každoročně eviduje více než 
64 000 přihlášek ke studiu.

•  Na UK v současné době studuje 51 500 studen-
tů (zhruba jedna šestina všech vysokoškolských 
studentů v České republice).

•  Nejvíce studentů je zapsáno v magisterských stu-
dijních programech – a to 24 700.

•  V bakalářských studijních programech je zapsáno 
přibližně 18 900 studentů.

•  Okolo 7 900 absolventů magisterských progra-
mů pokračuje v doktorském studiu.

•  Bakalářské, magisterské a doktorské studijní pro-
gramy každoročně úspěšně absolvuje více než  
8 500 osob.

•  U absolventů UK je výrazně nižší míra nezaměst-
nanosti (2,6 %) v porovnání s absolventy vyso-
kých škol z celé ČR (4,8 %).

•  Na UK je akreditováno přes 330 studijních pro-
gramů s více než 750 studijními obory (ve všech 
formách studia).

•  UK nabízí kolem 300 kurzů celoživotního vzdě-
lávání (placené přípravné kurzy, jazykové kur-
zy, kurzy orientované na výkon povolání, kurzy 
dalšího vzdělávání pedagogů, Univerzitu třetího 
věku – soubor vzdělávacích kurzů pro seniory – 
a mnoho dalších), které každý rok navštěvuje té-
měř 13 000 zájemců. 

Bohatá nabídka studijních programů a oborů, vynikající uplatnění jejích 
absolventů na trhu práce a prestiž diplomů získaných na UK – to jsou 
důvody, proč je o studium na Univerzitě Karlově každoročně velký zájem 
ze strany uchazečů z České republiky i ze zahraničí. 

IV.

STUDIUM NA UK





Ocenění

UK oceňuje vynikající studijní, vědecké či jiné vý-
kony svých studentů univerzitními i fakultními ce-
nami, případně studenty nominuje na ocenění mi-
mouniverzitní. Mezi prestižní ceny patří: 

Cena rektora UK – uděluje se za dosažení mi-
mořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, spor-
tovní nebo kulturní činnosti

Mimořádná cena rektora pro studenty UK –
uděluje se za mimořádnou občanskou statečnost 
nebo obětavost

Bolzanova cena – je určena studentům v ba-
kalářském, magisterském i doktorském studijním 
programu za mimořádné, objevné práce s vynika-
jícím tvůrčím obsahem a interdisciplinárním tema-
tickým přesahem, zpracované uchazečem v rámci 
jeho studia

Mezi další ocenění, která mohou studenti UK zís-
kat, patří celá řada fakultních cen: Cena Miloslava 
Petruska za prezentaci UK, Cena ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy či Cena Josefa Hlávky pro 
nejlepší studenty a absolventy. 

Studijní programy a obory

•  Univerzita Karlova dlouhodobě klade důraz na 
kvalitu výuky a na propojování vzdělávání, výzku-
mu a praxe.

•  UK má širokou nabídku studijních programů  
a oborů, z nichž mnohé jsou v Česku zcela uni-
kátní (např. adiktologie, egyptologie, meteoro-
logie a klimatologie, evangelická a husitská teo-
logie, klínopis, fyzika nanostruktur, matematická 
lingvistika a další). 

•  Výuka v bakalářských a magisterských progra-
mech probíhá podle kreditního systému, který 
je vytvořen v souladu s pravidly European Credit 
Transfer System (ECTS). Tento kreditní systém 
mj. umožňuje vybrat si jako volitelné předměty 
také přednášky či semináře z jiných oborů nebo 
předměty vyučované na jiných fakultách, případ-
ně jiných vysokých školách – tím se zvyšuje pro-
stupnost, variabilita a interdisciplinárnost studia  
a usnadňuje se mobilita studentů v rámci fakult 
UK a mezi partnerskými vzdělávacími institucemi.

Stipendia

UK podporuje své studenty několika druhy  
stipendií: 
•  stipendium za vynikající studijní výsledky
•  účelové stipendium
•  doktorandské stipendium
•  stipendium na podporu ubytování 
•  sociální stipendium
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Klub Alumni UK

Univerzita Karlova – stejně jako všechny význam-
né světové univerzity – udržuje kontakt s absol-
venty, tj. s těmi, kteří sice již opustili univerzitní 
půdu, ale i nadále zůstávají členy akademické obce. 
Hlavním posláním Klubu Alumni UK je poskyto-
vat informační, vzdělávací, kulturní a společenské 
služby všem svým členům z řad absolventů UK – 
budovat a udržovat jejich sounáležitost s univer-
zitou a zapojovat je do jejího dění. Členové klubu 

tak mají nejen příležitost účastnit se kulturních  
a společenských setkání pořádaných univerzitou, 
ale mohou využívat i nejrůznějších vzdělávacích 
příležitostí a benefitů, jako jsou např. zajímavé slevy 
vázané na průkaz absolventa.

Více informací a možnost registrace na 
www.absolventi.cuni.cz.

 IV.  STUDIUM          11
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Fakta a čísla o rozvojových  
plánech UK
•  UK má k dispozici celkem 142 budov určených 

pro výuku, vědu, výzkum, administrativu, ubyto-
vání, stravování, sport a výcvik.

•  Kromě účasti UK na společném projektu BIO-
CEV s Akademií věd ČR, budovaném ve Vestci, je 
záměrem UK neopouštět historické lokality, ale 
orientovat se na rekonstrukce a dostavby stáva-
jících areálů a na výstavbu tzv. minikampusů.

Příklady významných projektů 

•  výstavba nových budov minikampusu Globcent-
rum a Biocentrum na Albertově 

•  výstavba teoretických, preklinických a výzkum- 
ných ústavů Lékařské fakulty UK v Plzni (Uni-
MeC, Biomedicínské centrum)

•  výstavba společných pracovišť Lékařské fakulty 
UK v Hradci Králové a Farmaceutické fakulty UK 
v Hradci Králové:  Výukového a výzkumného cen-
tra Univerzity Karlovy v Hradci Králové (MEPHA-
RED), Vědeckého centra pro aplikovaný biomedi-
cínský výzkum v Hradci Králové (CeBioMed)

V.

ROZVOJOVÉ PLÁNY UK

Univerzita Karlova nesoustředí své fakulty a další zařízení v jednom velkém 
kampusu. Vedle Prahy, kde se nachází většina jejích fakult, jsou některé  
i v Plzni a Hradci Králové. Jednotlivé budovy jsou organicky zakomponovány 
do městských aglomerací, mnohdy přímo do jejich historického jádra.
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Centrum pro přenos poznatků  
a technologií UK (CPPT)

CPPT je samostatná součást univerzity. Podporu-
je komercializaci produktů a služeb vzniklých na 
fakultách a součástech UK, a to nejen směrem ke 
komerční sféře, ale také uvnitř univerzity a v ne-
poslední řadě pro širší veřejnost. Spravuje databá-
zi duševního vlastnictví čítající desítky národních 
i mezinárodních patentů a užitných vzorů. Spo-
lupracuje s výzkumně zaměřenými nadnárodní-
mi společnostmi, pokrokovými lokálními firmami  
i s investory orientovanými na inovační sféru.

Spektrum činností doplňuje tvorba a koordinace 
projektových žádostí s inovačními tématy i celouni-
verzitním přesahem a příprava vzdělávacích modu-
lů dostupných nejen pro studenty pregraduálního  
a doktorského studia na UK, ale též pro zaměstnan-
ce a širší veřejnost v rámci celoživotního vzdělávání.

CPPT se podílí na realizaci projektů na podporu 
komercializace konkrétních vědeckých výsledků, 
tzv. pre-seed aktivit, financovaných z evropských 
strukturálních fondů v celkové výši 55 674 028 Kč 
pro období 2012–2015. V roce 2014 bylo dosaže-
no dalšího významného úspěchu v podobě schvá-
lení projektu GAMA na podporu komercializace 
na Univerzitě Karlově z prostředků TA ČR ve výši 
až 20 935 000 Kč během let 2014–2019.
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Fakta a čísla o zahraniční  
spolupráci UK 

•  Každý student UK může vyjet studovat na zahranič-
ní univerzitu alespoň na 1–2 semestry – ať už pro-
střednictvím programu LLP/Erasmus, nebo na zákla-
dě meziuniverzitních, fakultních či kulturních dohod.

•  V současné době má UK uzavřeno přes 1 500 bilate-
rálních dohod v rámci programu LLP/Erasmus a 193 
meziuniverzitních smluv se zahraničními univerzitami.

•  Partnery UK jsou hlavně prestižní vysoké školy  
z 53 zemí od Kanady po Nový Zéland.

•  Každý rok do zahraničí vycestuje kolem 4 000 
studentů a kolem 5 000 vědecko-pedagogických 
pracovníků.

•  Více než polovina studijních programů UK je 
akreditována také v angličtině nebo jiných jazy-
cích (němčina, francouzština).

•  Podle oficiální statistiky Evropské komise patří UK 
k deseti evropským univerzitám s největší výmě-
nou studentů a zaměstnanců v programu Erasmus.

•  UK má z českých VŠ nejvyšší podíl zahraničních stu-

dentů, a to více než 7 000 (v cizím vyučovacím jazy- 
ce studují přibližně 2 000 z nich). Pocházejí pře-
devším z Velké Británie, Skandinávie, Pyrenejského 
poloostrova, Severní Ameriky a Asie.

Fond mobility UK

Fond mobility byl na UK zřízen v roce 2001. Jeho cí-
lem je finančně podporovat: 
•  studium na zahraniční univerzitě v délce jednoho až 

dvou semestrů
•  pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědec-

kých pracovníků na UK
•  studium zahraničních studentů na UK
•  účast na mezinárodních studijních nebo odborných 

akcích studentů v zahraničí
•  krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty  

v zahraničí

VI.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Univerzita Karlova spolupracuje s řadou prestižních univerzit po celém světě. 
Její prioritou je umožnit svým studentům absolvovat studijní či výzkumné 
pobyty v zahraničí. 
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Fond na podporu pobytů 
zahraničních výzkumníků (post-doc) 
na Univerzitě Karlově

Cílem fondu je finanční podpora pro absolventy 
Ph.D. studia v zahraničí za účelem jejich působení 
v projektu vyhlášeném fakultou/součástí UK po 
dobu maximálně 2 let.

Václav Havel  EUROPAEUM MA 
Programme

Program je určen studentům magisterského cyklu 
Institutu mezinárodních studií FSV a je organizován 
Univerzitou Karlovou ve spolupráci s univerzitami  
v Oxfordu, Paříži a Leidenu. Dvouleté studium, rozdě-

lené do 4 semestrů, propojuje pole evropské politiky 
a soudobých dějin, evropská sociálněprávní a geo- 
grafická studia s evropskými mezinárodními vztahy.

 
Stipendium Václava Havla

Stipendium je určeno zahraničním studentům, jimž 
represe totalitních, autoritářských a nesvobodných 
režimů kdekoli na světě ztěžuje, nebo přímo zne-
možňuje studium. Je poskytováno na podporu celé 
délky studia na UK nebo na dobu nutnou pro jeho 
dokončení. O stipendium mohou žádat studenti ze 
zemí, ve kterých podle hodnocení humanitárních 
organizací dochází k soustavnému porušování lid-
ských práv a svobod, jež vede k diskriminačním 
opatřením ve vztahu k získávání vzdělání.
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Fakta a čísla o vědě a výzkumu na UK

•  Vědecká produkce Univerzity Karlovy dnes do-
sahuje více než jedné čtvrtiny produkce celé ČR.

•  Vědci z Univerzity Karlovy pracovali v roce 2013 
na téměř 1 000 projektech za 9,3 miliardy Kč  
od různých poskytovatelů.

•  V interním procesu jsou vědecké programy  
financovány asi 1 miliardou ročně.

•  Podle oficiálních hodnocení vědeckých výstupů 
(např. hodnocení Rady pro výzkum, vývoj a ino-
vace) je UK spolu s Akademií věd ČR nejvýkon-
nější vědeckou institucí v ČR.

Specifický vysokoškolský výzkum

•  Vědecká a výzkumná práce studentů, zejména  
v doktorských studijních programech, je pod-
porována mj. interní Grantovou agenturou UK  
a Soutěží studentských vědeckých projektů  
a konferencí.

•  V roce 2013 oslavila interní Grantová agentura 
UK 20. výročí od založení a u této příležitosti 
pořádala doktorandskou konferenci z vybraných 
projektů označených za mimořádně dobré. Kon-
ference se bude pro velký úspěch pořádat každé 
dva roky.

•  V roce 2011 dosáhla výše podpory projektů 264,4 
milionu Kč, v roce 2012 pak činila 290,5 milionu 
Kč, a v roce 2013 dokonce 307,2 milionu Kč.

•  Zájem studentů o vědecké projekty stále stoupá – 
v roce 2013 bylo přijato k řešení 459  

VII.

VĚDA A VÝZKUM

Věda a výzkum jsou významnou součástí činnosti Univerzity Karlovy,  
na níž působí řada špičkových výzkumných týmů, které spolupracují  
s prestižními zahraničními pracovišti. Možnost zapojit se do vědecké  
a výzkumné činnosti jednotlivých fakult mají také studenti a doktorandi.
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nových projektů, v roce 2014 již 513 nových pro-
jektů z 1241 podaných návrhů; navíc GA UK fi-
nancuje 187 projektů pokračujících z roku 2012 
a 305 projektů pokračujících z roku 2013.

Podpora vědy z vlastních prostředků 
UK – PRVOUK

•  Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě 
Karlově (PRVOUK) slouží od roku 2012 k insti-
tucionální podpoře rozvoje vědy. Jsou financová-
ny z prostředků, které stát poskytuje univerzitě 
jako institucionální podporu na dlouhodobý kon-
cepční rozvoj výzkumné organizace.

•  Programů je celkem 48 a společně pokrývají 
všechny vědní oblasti provozované na UK, od 
věd humanitních a společenských přes lékařské 
až po přírodní. 

UNCE

•  UK v roce 2011 vyhlásila první ročník soutěže 
Univerzitních výzkumných center (UNCE) na 
podporu mladých a perspektivních akademic-
kých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin 
základního výzkumu.

•  V roce 2012 bylo finančně podpořeno celkem 
278 mladých vědců ve 27 vynikajících, přísně vy-
braných vědeckých týmech. V následujícím roce 
získalo finanční prostředky na realizaci své vě-
decké činnosti již 391 akademických pracovníků. 

GA ČR a TA ČR

•  Jednotlivé fakulty a součásti UK se každoroč-
ně zapojují do grantových programů Granto-
vé agentury ČR a Technologické agentury ČR  
(GA ČR, TA ČR), stejně jako do resortních pro-
gramů jednotlivých ministerstev. 

•  Z podpory Grantové agentury ČR je nyní finan-
cováno celkem 463 projektů řešených či spolu-
řešených na UK.

•  Programů TA ČR se účastní celkem 40 projektů 
řešených či spoluřešených na UK.

Nová výzkumná centra financovaná  
ze strukturálních fondů Evropské unie

BIOCEV

•  BIOCEV je společným projektem UK a Akademie 
věd ČR, která je jejím hlavním partnerem v oblasti 
vědy a výzkumu. Cílem projektu je vybudování spo-
lečného centra excelence v oblastech biotechnolo-
gického a biomedicínského výzkumu. Centrum bude 
špičkově vybaveno a umožní vysoce kvalitní základní 
výzkum spojený s přenosem poznatků a technologií 
do sféry aplikací, stejně jako kvalitní vzdělávání.

•  Předmětem výzkumu bude například určení kon-
krétních genů zodpovědných za nemoci srdce a ja-
ter či za nedoslýchavost, dále budou v těžišti zájmu 
výzkum virových infekcí či vývoj nových biomateriálů 
pro náhrady cév a srdečních chlopní, vývoj nových lé-
čebných a diagnostických postupů v medicíně apod. 



Konsorcium ELI-CZ

•  Konsorcium ELI-CZ sdružuje UK a další české 
univerzity i vědecké ústavy, jež mají zájem o ev-
ropský projekt ELI (Extreme Light Infrastructure).

•  V rámci Konsorcia ELI-CZ jsou na UK zaváděny 
nové vzdělávací programy (na úrovních bakalář-
ského, magisterského i doktorandského studia)  
v úzké návaznosti na vědecké parametry ELI. 

•  Ve spolupráci s kolektivem pracovníků MFF UK 
se jedná především o využití světově unikátního 
laserového systému ve „femtoscience“ v biologii, 
chemii a fyzice pevných látek. 

Mezinárodní spolupráce ve vědě  
a výzkumu

•  Na fakultách UK působí mnoho špičkových vý-
zkumných týmů spolupracujících se zahraničními 
pracovišti. Jejich výsledky jsou publikovány v me-
zinárodních časopisech a monografiích a získáva-
jí prestižní ocenění. 

•  Pracovníci UK se účastní řešení meziná-
rodních projektů, např. programu Evrop-
ské organizace pro jaderný výzkum (CERN)  
a také programů MŠMT na podporu vědec-
kovýzkumné mezinárodní spolupráce KON-
TAKT, COST a INGO, dále programů MO-
BILITY, „Public Health“ a „Lifelong Learning: 
Erasmus, Jean Monet“. V současnosti je ze 
zdrojů EU financováno řešení 66 projektů  
7. rámcového programu s participací UK. 

Den vědy na pražských vysokých 
školách – Scientia Pragensis 

•  Cílem každoročního podzimního Dne vědy je 
přiblížit široké veřejnosti a zejména středoškol-
ským studentům vědu a vědeckou činnost na 
pražských vysokých školách včetně konkrétních 
ukázek aplikace výzkumu. 

•  Na Dni vědy spolupracují Univerzita Karlo-
va, České vysoké učení technické, Česká ze-
mědělská univerzita, Vysoká škola chemicko- 
-technologická a Vysoká škola ekonomická.

  www.sciprag.cz  
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Výběr z významných ocenění 
univerzitních odborníků
Cena J. E. Purkyně
2013
•  prof. MUDr. Radana Königová, CSc., 3. LF UK,  

za významné zásluhy v oblasti rozvoje popáleni-
nové medicíny

Stipendium L’Oréal pro ženy ve vědě
2013
•  MUDr. Eva Froňková, Ph.D., 2. LF UK, za výzkum 

defektů imunity
•  PharmDr. Martina Čečková, Ph.D., FaF UK,  

za výzkum lékových transportérů v buněčných 
membránách

2012
•  RNDr. Karolína Pecková, Ph.D., PřF UK,  

za projekt využití elektrochemických metod
2011
•  Ing. Markéta Tesařová, Ph.D., 1. LF UK, za projekt 

charakterizace nového proteinu

Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající 
zásluhy o rozvoj demokracie, humanity  
a lidská práva
2013
•  prof. Erazim Kohák, Ph.D., FF UK

Národní cena vlády Česká hlava
2013
•  prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult., 

FF UK, za studium dějin českého středověku

2012
•  prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., 1. LF UK, za zá-

sluhy ve vývoji chemoterapie zhoubných nádorů
2011
•  prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., 3. LF UK,  

za výzkum léčby akutního infarktu myokardu

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy
2013
•  doc. RNDr. Rupert Leitner, DrSc., MFF UK,  

za mimořádné výsledky v projektu Daya Bay
•  prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., PřF UK, za rozvoj 

invazní biologie

Medaile Emila Votočka
2013
•  prof. Ing. František Liška, CSc., PedF UK,  

za přispění k rozvoji vědy a vzdělání

Čestná medaile Vojtěcha Náprstka
2013
•  prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE,  

FF UK, za zásluhy v popularizaci vědy

Cena NEURON za přínos světové vědě
2013  
•  prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc., MFF UK,  

za studium neuspořádaných systémů a nerovno-
vážných dějů v pevných látkách

2012 
•  prof. Jan Švejnar, Ph.D., M. A., FSV UK, za výzkum 

ekonomiky rozvojových zemí a strategií ekono-
mických transformací
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Cena NEURON pro mladé vědce
2014 
•  Prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D., PřF UK zkou-

má prostřednictvím hmotnostní spektrometrie  
v kombinaci s infračervenou spektroskopií prů-
běh chemických reakcí a především vlastnosti 
jednotlivých reakčních částic. V praxi by tak mělo 
být možné vylepšit výrobní postupy u různých 
chemických produktů.

•  PhDr. a JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., FF UK, se 
zaměřuje zejména na problematiku velké hospo-
dářské krize z přelomu dvacátých a třicátých let 
minulého století a na tematiku sociálního státu 
od jeho počátků až do současnosti.

2012
•  Mgr. Libor Barto, Ph.D., MFF UK, se zabývá ma-

tematikou a teoretickou informatikou. Výsledky 
jeho výzkumu jednou možná poslouží k vývoji 
výkonnějších algoritmů pro počítače.

•  Prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D., 2. LF UK, zkou-
má roli imunitního systému při kontrole nádo-
rového bujení. Deset let je členem týmu, který 
vyvinul a nyní připravuje klinické zkoušky prepa-
rátů, jež stimulují imunitní odpověď proti karci-
nomu prostaty a vaječníků.

•  Doc. Mgr. Jakub Steiner, Ph.D., M. A., CERGE, se věnu-
je teoretické ekonomii, především teorii her. Hledá 
příčiny, které v nedávných letech vyvolaly ekonomic-
kou krizi ve Spojených státech a v Evropě. 
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Výběr čestných doktorátů udělených 
Univerzitou Karlovou

Univerzita oceňuje mimořádné osobnosti spjaté 
svou činností s UK čestným doktorátem – dok-
torátem honoris causa. Významným mezníkem se 
stal rok 1990, po němž UK začala postupovat pod-
le změněných kritérií v duchu nového politického 
vývoje v našem státě. 

2013
prof. Dr. Peter Kurmann, dr. h. c. (Švýcarsko)
profesor, Université de Fribourg

prof. Anthony Frederick George Dixon, 
Ph.D. (Velká Británie)
emeritní profesor, University of East Anglia

prof. Aravind K. Joshi (USA)
profesor, University of Pennsylvania

prof. Erling Norrby (Švédsko)
profesor, Kungl. Vetenskapsakademien  
(Royal Swedish Academy of Sciences) 

2012 
prof. Dr. Robert Alexy, dr. h. c. mult. (SRN)
profesor, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

prof. Dr. Robert Badinter (Francie)
profesor, Université Paris I Pantheón-Sorbonne

prof. Eugene Braunwald, M. D. (USA)
profesor, Harvard Medical School 

prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.  
(Slovenská republika)
profesor, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. Kumbakonam R. Rajagopal (USA)
profesor, Texas A&M University College Station

prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Gabius 
(SRN)
profesor, Ludwig-Maximilians-Universität, Mün-
chen

prof. Christoph Wanner, M. D. (SRN)
profesor, Universitätsklinikum Würzburg

prof. Stefano Zamagni (Itálie)
profesor, Università di Bologna

prof. Geoffrey Leech (Velká Británie)
profesor, University of Lancaster

prof. Donald Lynden-Bell, FRS  
(Velká Británie)
profesor, University of Cambridge

prof. Dr. Wolfgang Domcke (SRN)
profesor, Technische Universität München
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Příklady nedávných úspěšných 
vědeckých projektů 

2013
•  Doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D., z Matema-

ticko-fyzikální fakulty UK získal prestižní grant 
ERC. Uspěl se svým projektem LBCAD (Lower 
Bounds for Combinatorial Algorithms and Dyna-
mic Problems).

2011
•  Prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D., z Katedry 

organické a jaderné chemie Přírodovědecké 
fakulty UK získala prestižní juniorský Starting 
Grant ERC za projekt Ion Spectroscopy of  
Reaction Intermediates na vývoj inovativní me-
tody odhalující, jak vypadají částice v roztoku, jež 
vedou reakci požadovaným směrem.

•  Projekt ThALES (Institut Laue-Langevin – ILL) 
– Česká republika, zastoupená Univerzitou Kar-
lovou, patří od roku 1998 mezi 11 zemí, které 
jsou členy ILL. Posláním institutu je provozovat 
jaderný reaktor optimalizovaný pro produkci in-
tenzivních neutronových svazků, jež jsou určeny 
pro experimenty v oblasti základního a případně 
i aplikovaného výzkumu. 

Český národní korpus vytváří, spravuje a zpra-
covává nejrozsáhlejší obecnou datovou základnu 
českého jazyka a veřejně ji zpřístupňuje pro vý-
zkumné a výukové účely. Datový zdroj mapuje 
současnou češtinu, její vývoj, funkční a geografic-
kou variabilitu a obsahuje i překladové texty do  

20 cizích jazyků. Korpus je hlavní velkou infrastruk-
turou pro český lingvistický výzkum a má rozsáhlé 
využití ve výuce, výzkumu a oblasti informačních 
systémů.

LMNT – Laboratoře magnetismu a nízkých 
teplot v areálu MFF UK v Praze-Troji disponují 
souborem unikátních kryogenních a kryomagne-
tických zařízení, která nabízejí přesná a efektivní 
měření různých fyzikálních vlastností materiálů  
v multiextrémních podmínkách. 
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Studentská unie UK (SU UK)
Studentská unie UK (www.suuk.cz) je první ce-
louniverzitní studentská organizace na UK. Vznik-
la na jaře roku 2008, aby sdružovala studentské 
organizace působící na univerzitě, pomáhala jejich 
vzájemné komunikaci a posílila univerzitní identitu. 

Studentské spolky 

AIESEC UK Praha 
je součástí mezinárodní studentské organizace 
AIESEC, která působí ve 124 zemích světa. Pomá-
há zprostředkovat pracovní a kulturní stáže pro 
české studenty v zahraničí a naopak pro zahraniční 
studenty v ČR, organizuje akce jako např. SPEAK!, 
EDISON a EDISON Little, Global Village apod.
http://praha.aiesec.cz

Debatní klub studentů a přátel UK
Studenti UK (ale nejen oni) se pravidelně schá-
zejí každý týden na PF UK, rozvíjejí své rétorické 
schopnosti a pořádají celorepubliková i meziná-
rodní klání.
www.dkuk.cz 

E-klub
Ekonomický klub (E-klub) je neformální sdružení 
studentů Institutu ekonomických studií FSV UK, 
kteří spolupracují na aktivitách spojených se stu-
diem, pořádají přednášky na půdě institutu a starají 
o rozvoj vědeckého a společenského života na IES. 
 

VIII.

STUDENTSKÝ ŽIVOT

Univerzita Karlova nabízí svým studentům řadu možností, jak využít 
volný čas – ať už v rámci studentských spolků, nebo prostřednictvím 
sportovních, kulturních či společenských aktivit.





Elíša
Spolek studentů Husitské teologické fakulty UK. 
Vznikl za účelem rozvoje studentského života po-
řádáním kulturních, společenských, vzdělávacích  
a sportovních akcí, pod jeho záštitou se konají pra-
videlný filmový klub, cestovatelský klub, filozofické 
večery, výjezdy na zajímavá místa a za zajímavým 
programem, fotbalová utkání a další. Ve spoluprá-
ci s fakultou organizuje spolek také seznamovací 
kurz pro nové studenty.

ELSA
ELSA je největší nezávislá asociace studentů práv 
na světě s působností na více než 300 fakultách ve 
více než 42 zemích napříč Evropou, sdružuje zhru-
ba 38 000 studentů a mladých právníků. V České 
republice ELSA působí od roku 1990 na právnic-
kých fakultách v Brně, Olomouci, Plzni a Praze. 
Záměrem spolku je přispívat k právnímu vzdělá-
vání, zlepšovat vzájemné porozumění a propago-
vat společenskou odpovědnost studentů práva  
a mladých právníků.
www.elsa.cz/praha

FFabula
Studentské a absolventské občanské sdružení stu-
dentů historie FF UK, jehož cílem je především 
zlepšení komunikace mezi studenty na bázi jejich 
vzájemného setkávání na společenských, kultur-
ních a vzdělávacích akcích.
www.ffabula.cz
 

Filmový klub FHS UK
FK FHS pořádá vždy v pondělí pravidelné, tematic-
ky zaměřené promítání filmů a podílí se i na další 
kulturní činnosti FHS UK, jako jsou například fes-
tivaly či koncerty. 
www.fkfhs.cz

Charlie
Queer sdružení UK Charlie klade důraz na pro-
jekty související s antidiskriminační tematikou. 
Hlavním zájmem sdružení je pocit sounáležitosti  
s okolím, bezpečnosti a sebevědomí studentů. 
www.charlie.li 

In-life
In-life působí v současnosti v pěti univerzitních 
městech České republiky a Slovenska – v Praze, 
Hradci Králové, Brně, Ostravě a Bratislavě. Pořá-
dá přednášky, diskuze, setkání se zajímavými lidmi, 
kreativní workshopy, outdoorové akce, jazykové  
a sportovní kempy, filmové a hudební večery a jiné.
www.integritylife.org
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Charles University International Club 
(IC CUNI) 
Studentský klub, který pořádá různé společenské, 
kulturní a sportovní akce, jak pro mezinárodní, tak 
české studenty, a pomáhá zahraničním studentům 
zvládnout jejich pobyt v Praze. V současné době 
funguje na pěti fakultách Univerzity Karlovy – kaž-
dá fakulta má svou vlastní sekci:
•  Fakulta sociálních věd – International Club FSV
•  Filozofická fakulta – International Society
•  Přírodovědecká fakulta – Erasmus Club
•  Pedagogická fakulta – Erasmus Club
•  Fakulta tělesné výchovy a sportu – Erasmus Club
www.ic-cuni.cz

JINOnice Jinak 
Neformální sdružení studentů FSV, FHS a FF UK, 
kteří v Jinonicích organizují stejnojmenný student-
ský multižánrový festival.
www.jjinak.cz 

Juristi
Občanské sdružení Juristi je nezisková právnická 
organizace. Jejím posláním je rozvoj akademických 
aktivit právního směru.
www.juristi.cz 

Motolák
Studentský spolek mediků na 2. LF UK pořádá 
sportovní a kulturní akce pro studenty i pedagogy. 
Pomáhá novým studentům na fakultě, organizuje 
dobročinné akce i umělecké výstavy. 
http://motolak.org

MKPR
Občanské sdružení založené studenty oboru Mar-
ketingová komunikace a PR na FSV UK. Cílem 
sdružení je rozvoj kulturního a společenského 
života na FSV UK, především pořádání festivalů, 
klubových akcí, soutěží, ale také pořádání školení, 
seminářů, výjezdních zasedání, zkrátka rozšiřování 
studijních a dalších možností, navazování spoluprá-
ce s domácími i zahraničními společnostmi, sdru-
ženími a vědeckými pracovišti.
http://mkpr.cz

POLIS
Studentské sdružení, které pořádá nejrůznější 
přednášky, konference a semináře z oblasti poli-
tologické, ekonomické, obecně společenskovědní 
či právní. 
www.i-polis.cz

Politologický klub FSV UK
Jeho cílem je efektivní fungování Institutu polito-
logických studií FSV UK. Působí jako samosprávní 
jednotka a organizuje různé společenské a stu-
dentské akce. 
www.pkfsvuk.cz 

Prager Deutscher Klub
Studentský spolek Prager Deutscher Klub vznikl 
na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy, je 
však otevřen všem, kteří mají zájem o německé 
právo, řeč a kulturu.
http://deutscherklub.cz
 



Pražská univerzitní skupina  
Amnesty International
Cílem organizační jednotky Amnesty Internatio-
nal je upozorňovat na porušování lidských práv ve 
světě. Za tímto účelem pořádá různé debaty, pro-
mítání dokumentárních filmů, výstav atd.
www.ipusa.cz 

Salsa4water
Salsa4water je studenty vedená dobrovolnická or-
ganizace, založená ve skotském Glasgow. Základem 
činnosti jsou hodiny salsy a dalších společenských 
tanců na pražské Univerzitě Karlově, ale i spole-
čenské večery, víkendové workshopy atd. Utržené 
peníze putují na vybrané charitativní projekty.

SIMS
SIMS je Studentská samospráva Institutu meziná-
rodních studií FSV UK. 
http://sims.fsv.cuni.cz 

Spolek českých studentů farmacie
Cílem spolku je rozšiřování a doplňování odbor-
ného vzdělání členů, hájení jejich zájmů, podporo-
vání profesního růstu studentů farmacie, napomá-
hání jejich účelnému uplatnění v praxi, rozvíjení 
spolupráce s jinými studentskými, stavovskými, 
odbornými a odborovými sdruženími, pořádání 
kulturních a společenských akcí atd.
www.scsf.cz

Spolek Matfyzák
Matfyzák je občanské sdružení, které podporuje  
a rozvíjí kulturní, sportovní, společenské i odborné 
aktivity (nejen) na své domovské Matematicko-fy-
zikální fakultě UK. 
www.matfyzak.cz

Spolek mediků českých
SMČ působí na 1. LF UK. Náplní jeho činnosti je 
organizování společenských a dobročinných akcí, 
provozuje ve Faustově domě knihovnu zahraniční 
literatury a internetovou studovnu a podílí se na 
chodu programu Erasmus pro studenty 1. LF UK. 
www.lf1.cuni.cz/smc

Spolek studentů sociologie SOCKA 
Spolek studentů sociologie FF UK je platforma pro 
setkávání studentů, vyučujících a zájemců nejen  
o sociologii jako univerzitní obor, ale i o společnost 
a společenské otázky ve svém širokém záběru.
http://sociologie.ff.cuni.cz/node/339

Studenti FHS UK
Občanské sdružení poskytuje institucionální záze-
mí pro studentské aktivity na FHS UK, patří mezi 
ně výjezdní letní škola, hudební festy, fakultní ples, 
cestovatelské besedy, výlety a další.
www.studentifhs.cz  
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Studentská rada FF UK 
Hlavním posláním SR FF UK je rozvíjet kulturní 
život na fakultě, hájit práva studentů a podporovat 
jejich zájem o události na FF UK. 
http://strada.ff.cuni.cz

Studentská unie Přírodověda
Cílem unie je sdružovat spolky a aktivní studenty 
na fakultě, předávat informace napříč těmito sub-
jekty, informovat o pořádaných akcích, napomáhat 
s propagací, pořádat akce pro studenty a potažmo 
celou akademickou obec.
https://sites.google.com/a/natur.cuni.cz/sup/ 

Studentský spolek Agora
Studentský spolek Agora vznikl na půdě Pedago-
gické fakulty UK a za svůj hlavní úkol si klade stát 
se prostředníkem mezi studenty fakulty a peda-
gogickými pracovníky. Mezi hlavní činnosti spolku  
v současné době patří vydávání studentského 
společenskovědního týdeníku Post Septem, orga-
nizování tematických filmových večerů, pořádání  
a aktivní účast při organizování některých školních 
exkurzí. 

UK media
UK media je největším nezávislým studentským 
sdružením na UK. Zaměřuje se především na me-
diální aktivity – vydává tištěný časopis Sociál na 
FSV UK a internetový magazín FFakt na FF UK, 
navíc provozuje celouniverzitní portál UKáčko.cz.
www.ukmedia.cz 

Trimed
Studentská organizace studentů 3. LF UK pořádá 
společenské a vzdělávací akce – ples, vánoční be-
sídku, studentskou konferenci atd.

Univerzitní křesťanské hnutí a křesťanská 
skupinka (FF) UK
Univerzitní křesťanské hnutí organizuje setkávání 
studentů-křesťanů, pravidelná biblická čtení i nej-
různější kulturní akce. UKH je členem celosvětové 
organizace International Fellowship of Evangelical 
Students, jejímž prostřednictvím nabízí zahraniční 
školení, kurzy i dlouhodobé a krátkodobé výjezdy 
do zahraničí. 
www.ukh.cz

Spolek českých právníků Všehrd
Cílem nejstaršího právnického spolku je podpo-
rovat snahy členů o vzdělání v oboru právních  
a státních věd. K jeho činnosti patří např. pořádání 
přednášek a odborných seminářů, vydávání práv-
nických publikací a periodik či zakládání a správa 
nadačních fondů. 
www.vsehrd.cz 
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Další studentské spolky na UK

Hamba
Divadelní spolek studentů PřF UK vznikl v roce 2006 
a nastudoval např. hry: Ceasar (V+W), Noc na Karl-
štejně (J. Vrchlický) nebo Nepijte vodu (W. Allen) ad. 
www.hamba.cz

Další místa (nejen) pro setkávání

Studentský klub Celetná
Klub byl vybudován ve sklepních prostorách  
v pražské Celetné ulici, které byly zrekonstruo-
vány Univerzitou Karlovou. Klubový program tvo-
ří koncerty, vernisáže, promítání filmů, divadelní 
představení atp. Klub slouží také jako kavárna. 

Kostel Nejsvětějšího Salvátora  
na Starém Městě
Každou neděli a úterý se zde konají studentské 
bohoslužby.
www.salvator.farnost.cz 

Orchestr a sbor UK
Soubor pravidelně vystupuje a spolupracuje s další-
mi hudebními tělesy a charitativními organizacemi.
www.sboraorchestruk.cz 

Filmový seminář UK
FS probíhá každé úterý během zimního i letního 
semestru v Modré posluchárně v Celetné 20. Uvá-
dí v předpremiéře nové distribuční filmy a je určen 
všem zájemcům z řad studentů a zaměstnanců UK.
www.certik.ruk.cuni.cz/filmklub 
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Sport

Sportovní centrum Hostivař
•  Areál o rozloze téměř 7 hektarů se nachází  
v Bruslařské ulici v Praze 15 nedaleko koleje 
Hostivař.

•  Nabízí celou řadu sportovišť (krytý plavecký 
bazén, víceúčelová hala sálových sportů, po-
silovna, sauna, venkovní sportoviště, deset te-
nisových dvorců, fotbalové i softbalové hřiště, 
přetlaková víceúčelová hala atd.), která jsou ur-
čena především k výuce studentů UK, případně 
jejich zájmové tělovýchovné činnosti v rámci 
sportovních klubů působících při fakultách UK.  
www.cuni.cz/UK-672.html 

Lékařská fakulta v Plzni
•  Nabízí např. squash, volejbal, florbal, kopa-

nou, aerobik, tenis, basketbal nebo badminton.  
www.lfp.cuni.cz 

Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta  
v Hradci Králové
•  Kromě běžných kolektivních sportů (volejbal, 

basketbal, fotbal) se zde rovněž vyučují sporty in-
dividuální (tenis, squash, spinning, kanoistika, jóga, 
bodyform, stolní tenis, aerobik, dance aerobik, 
zumba, smartfit, in-line, moderní formy cvičení  
s hudbou, salsa, hip-hop, lezení na stěně, kondič-
ní posilování, relaxační cvičení, sebeobrana pro 
ženy, bojové techniky pro muže, bosu, H.E.A.T.).

Centrum sportovních aktivit 
zdravotně postižených studentů UK

•  Vzdělávací centrum vědecké a odborné činnosti 
studentů pregraduálního i postgraduálního stu-
dia bylo otevřeno v roce 2004 v loděnici Regata  
v Praze 4 – Podolí.

•  Soustředí se na praktickou, sportovní, poraden-
skou, publikační a popularizační činnost.

•  Zajišťuje speciální pomůcky a asistenty a odbor-
né doprovody pro vybrané sporty.

•  Nabízí kurzy – např. lyžování, jachting, kanoistiku, 
cyklistiku, stolní tenis, posilování, kondiční cvičení.  
www.cuni.cz/UK-1657.html

Loděnice FTVS 
•  Na adrese Vodácká 789/8, Praha 7 – Troja je  

k dispozici slalomový kanál i tělocvična a horo-
lezecká stěna. V nabídce jsou kurzy raftingu, ka- 
noistiky, vodní záchrany atd. 

   http://troja.kanoe.cz 

Vysokoškolský sportovní klub FTVS UK
•  Využívá sportovišť fakulty a loděnici UK FTVS  
v Troji.

•  Nabízí 34 sportovních odvětví.
•  Většina oddílů VSK připravuje studenty pro vrcho- 
lový a výkonnostní sport, ale také umožňuje re-
kreačně-kondiční vyžití.

•  V nabídce lze nalézt vše od aerobiku přes florbal, 
horolezectví, jachting, potápění a surfování až po 
tenis či karate.  

  http://www.ftvs.cuni.cz/vsk 
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Informační, poradenské a sociální centrum 
UK je určeno českým i zahraničním uchazečům 
o studium, studentům, absolventům i široké ve-
řejnosti. Disponuje třemi odděleními – oddělením 
informačních služeb, oddělením poradenských slu-
žeb a oddělením služeb sociálních. 

Oddělení informačních služeb shromažďuje, 
aktualizuje a poskytuje informace jak o činnosti  
a organizaci univerzity, tak o vlastních možnostech 
studia na UK. Klienti se na něj mohou obracet te-
lefonicky, prostřednictvím e-mailu i vybraných so-
ciálních sítí, samozřejmostí jsou rovněž individuál-
ní konzultace. Oddělení informačních služeb dále 
pravidelně pořádá tematické semináře, přednášky 
a kurzy týkající se problematiky studia v zahraničí, 
kariérního rozvoje a rozvoje osobních dovedností, 
ale i mnoha dalších zajímavých oblastí. Jeho pra-
covníci rovněž prezentují studijní nabídku UK na 
vzdělávacích veletrzích.

V rámci specializovaných poraden nabízí IPSC 
studentům UK nejen bezplatné poradenství v ob-
lasti profesní, psychologické a sociálněprávní, ale 
i možnost koučování. Psychologická poradna je  
k dispozici rovněž zahraničním (anglicky mluvícím) 
studentům. 

Oddělení sociálních služeb monitoruje pod-
mínky pro studium a práci na UK a zaměřuje se 
na jejich zkvalitňování s důrazem na naplňová-
ní principu rovných příležitostí. Zaměstnancům  
a studentům poskytuje rovněž účinnou podporu 
při řešení sociálních záležitostí. Součástí oddě-
lení je Kancelář pro studenty se speciálními po-
třebami, která nabízí informační a poradenské 
služby jak samotným studentům či pracovníkům 
univerzity, tak těm, kteří studium na UK teprve 
zvažují. Prostřednictvím Klubu Alumni UK se 
univerzita věnuje posilování kontaktů se svými 
absolventy.

IX.
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Univerzita Karlova poskytuje svým studentům 
komplexní poradenský servis pro případ problémů  
se studiem i v osobním životě. 
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IPSC rovněž vydává průkazy pro studenty, zaměst-
nance, absolventy i externí uživatele, nabízí možnost 
přístupu k internetu, tisk dokumentů a provozuje ob-
chod s upomínkovými a propagačními předměty UK.

Ubytování

•  UK má 20 kolejí (12 v Praze, 3 v Plzni, 2 v Hradci 
Králové a 2 v Brandýse nad Labem).

•  Celková kapacita kolejí je více než 12 500 lůžek 
v několika cenových kategoriích.

•  Platit za ubytování lze i bezhotovostně.
•  Na pokojích je k dispozici internetové připoje-

ní, v nabídce jsou také pokoje s bezbariérovým 
přístupem a upraveným sociálním zařízením či 
ubytování pro manžele a matky s dětmi.

Stravování

•  UK umožňuje studentům dotované stravování ve 
svých patnácti menzách (12 v Praze, 2 v Plzni,  
1 v Hradci Králové).

•  Menzy nabízejí výběr ze 3–5 menu denně, dále 
saláty, dezerty, kávu a doplňkový sortiment zboží.

•  Moderní stravovací systém umožňuje bezhoto-
vostní placení za vybrané jídlo, možnost objed-
návání jídel v libovolné menze prostřednictvím 
internetu až 14 dní dopředu, elektronickou kon-
trolu stravovacího účtu aj.

•  Vybrané menzy nabízejí klidové koutky s wi-fi při- 
pojením. 

  www.kam.cuni.cz
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Nakladatelství Karolinum 

Nakladatelství Karolinum vzniklo v roce 1990  
a dosud vydalo více než 4 500 publikací. Vydává 
především vědecké monografie – od odborných 
studií po rozsáhlé reprezentativní monografie pro 
širší veřejnost – a téměř 30 odborných časopi-
sů. Pro studenty připravuje učební texty, vyso-
koškolské učebnice ze všech oborů, které se na 
UK vyskytují. Některé ediční projekty zajišťuje 
Karolinum koediční spoluprací s jinými nakladate-
li. Ve spolupráci s předními odborníky Univerzity 
Karlovy pak vznikají specializované ediční pro-
jekty, mj. edice Limes, Litera, Politeia, Lingvistika  
a Dramatica. Pokračuje podpora české literatury  
a světových bohemistických pracovišť – naklada-
telství vydává českou beletrii ve světových jazycích 
a zároveň publikuje odborné práce jak českých, 
tak zahraničních bohemistů.

Nakladatelství Karolinum vydává řadu publikací 
paralelně v tištěné a elektronické podobě. Díky 
spolupráci s mezinárodními distributory jsou 
e-knihy dostupné celosvětově, zaměstnanci a stu-
denti UK k nim mají přístup ze svého knihovnic-
kého účtu zdarma.

Veškerou knižní produkci Karolina lze zakoupit  
v reprezentačním knihkupectví v Celetné ulici 18  
v Praze nebo prostřednictvím internetového knih-
kupectví Karolinum. Členové akademické obce 
UK,držitelé karet ISIC a ITIC mohou využít slevu 
10 % na veškerý sortiment. 
(www.knihkupectvikarolinum.cz)

Výrazným edičním počinem nedávné doby je 
např. edice Práva městská Království českého (tzv. 
Koldínova Práva městská) připravovaná pod ve-
dením prof. Karla Malého. Dále pak monografické 

X.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST UK

Produkce univerzitního nakladatelství vychází z velké části  
z vědecké a edukační činnosti univerzity.  Vlastní publikační aktivity 
realizuje také několik fakultních vydavatelství.
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pojednání o díle Mistra třeboňského oltáře z pera 
prof. Jana Royta. Monografie Bezdomovectví jako 
alternativní existence mladých lidí prof. Marie Vág-
nerové, Ladislava Csémyho a Jakuba Marka pak 
prezentuje důkladný výzkum problematiky z psy-
chologického hlediska. V oblasti anglicky vydávané 
produkce zaznamenaly úspěch úvod do filozofie 
prof. Jana Sokola Thinking about Ordinary Things 
či odborná monografie Michaely Budiman Con-
temporary Funeral Rituals of Sa’dan Toraja.

Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učební text roku 
2013 obdržela publikace Tomáše Klímy Učebnice 
klasické japonštiny.

Fakultní vydavatelství

Vydavatelství MatfyzPress
Vzniklo pod záštitou MFF UK v roce 1994. Spe-
cializuje se na vydávání učebnic a jiných publikací, 
které slouží převážně studentům MFF. 

Vydavatelství na Pedagogické fakultě UK
Vydává skripta, učebnice, sborníky, vědecké pub-
likace, příležitostné tisky pro potřebu fakulty, od-
borné čtvrtletníky a bulletiny, zpracovává a vydává 
časopis PedF UK – Informatorium. 

Vydavatelství Filozofické fakulty UK
Vydavatelství FF UK vydává odborné monografie, 
učební texty a vědecké časopisy z oblasti huma-
nitních oborů a distribuuje publikace a časopisy 
připravené jednotlivými katedrami a ústavy fakulty. 

Ediční středisko PF UK 
Vydává monotematické publikace, sborníky z kon-
ferencí, skripta pro studenty a recenzovaný vědec-
ký časopis Acta Universitatis Carolinae – Iuridica.

Univerzitní časopisy

iFORUM
Univerzitní internetový časopis iFORUM byl založen 
na podzim roku 2003. Zpravodajsky se věnuje aktuál-
nímu dění na UK, reaguje na problémy a snaží se kom-
plexně mapovat všechny oblasti týkající se činnosti 
univerzity – problematiku vzdělávání a vědy, vysokých 
škol, legislativy apod. Časopis má anglicky psanou po-
dobu pro zahraniční studenty – English Digest.
www.iforum.cuni.cz

FORUM
FORUM je reprezentativní tištěný čtvrtletník  
určený zástupcům akademické obce i veřejnosti. 

Univerzita Karlova je také na Facebooku: 
www.facebook.com/UniverzitaKarlova,
 
Twitteru: 
www.twitter.com/UniKarlova 

a na dalších sociálních sítích. 

Univerzitní videa naleznete na: 
www.youtube.com/user/UniKarlova 
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Budova Karolina

Karolinum je národní kulturní památkou a hlavním 
sídlem UK. Budova Karolina náleží univerzitě od 
roku 1383. K nejvýznamnějším prostorám Karoli-
na, kde se odehrávají veškeré významné ceremo-
niály a společenské události, patří především Velká 
aula, nacházející se v prvním patře. V jejím čele je 
umístěn gobelín podle návrhu Vladimíra Sychry, 
do jehož středu jsou vetkány motivy nejstaršího 
pečetidla UK, úryvky z Karlovy zakládací listiny  
z roku 1348 a symboly čtyř původních univerzit-
ních fakult. Významným architektonickým prvkem 
Velké auly je gotický arkýř s původní univerzitní 
kaplí. Dalšími význačnými a krásnými prostory Ka-
rolina jsou také Malá aula, Vlastenecký sál s busta-
mi významných osobností, v přízemí pak Císařský 
sál s portréty Marie Terezie, Josefa II. a Leopolda II. 
od Barbary Kraft-Steinerové z roku 1799 či kří-
žová chodba s původní gotickou klenbou – tato 
chodba nyní slouží jako výstavní prostor. 

Profesní dům

Budova MFF UK na pražském Malostranském 
náměstí je významnou barokní památkou. Byla 
postavena v poslední třetině 17. století jako pro-
fesní dům jezuitského řádu při kostele sv. Mikulá-
še podle projektů Giovanniho Domenica Orsiho  
a Francesca Luraga. V objektu je i několik reprezen-
tativních prostor, z nichž nejnáročněji byl vyzdoben 
refektář, který dnes slouží jako aula. Od roku 2008 
se v těchto prostorách konají bakalářské promoce. 

Botanická zahrada  
Přírodovědecké fakulty UK

Botanická zahrada PřF UK patří jako instituce  
k nejstarším evropským univerzitním zahradám, má 
rozlohu 3,5 ha. Nejcennější expozicí je kolekce stře-
doevropské květeny, založena byla již v roce 1904.
www.bz-uk.cz  

XI.
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Bohatá historie Univerzity Karlovy se odráží nejen v řadě jejích významných 
budov, které jsou historickými památkami, ale také v mnoha cenných,  
oborově zaměřených fakultních sbírkách, jež jsou často prezentovány  
ve specializovaných muzeích.
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Botanická zahrada léčivých rostlin  
v Hradci Králové

Celková plocha Botanické zahrady léčivých rostlin 
při FaF UK v Hradci Králové je 2,5 ha. Zahrada 
poskytuje léčivé rostliny pro pedagogické a vý-
zkumné účely.
www.faf.cuni.cz/fakulta/galerie/fakulta/botanicka-
zahrada

Hrdličkovo muzeum člověka

Hrdličkovo muzeum člověka při PřF UK je roz-
děleno na část muzeální (přístupnou veřejnosti)  
a depozitář (určený pro studijní a vědecké účely). 
Je zde umístěno cca 4 000 exponátů – např. sbírka 
odlitků obličejových masek a hlav severoameric-
kých indiánů, sbírka trepanovaných lebek atd. 
www.natur.cuni.cz/biologie/hrdlickovo-muzeum 

Mapová sbírka Přírodovědecké 
fakulty UK

Mapová sbírka PřF UK byla založena roku 1920 
jako Státní sbírka mapová ČSR. Kartografický fond 
patří mezi nejvýznamnější v ČR – tvoří jej přes  
2 000 atlasů (od 16. století), 60 glóbů, kolem  
100 000 mapových listů aj. 
www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka 

Mineralogické muzeum 
Přírodovědecké fakulty UK

Sbírka s aktuálním inventářem více než 22 000 po-
ložek vznikla již v roce 1775. Muzeum slouží mj. při 
výuce mineralogie a je přístupné i veřejnosti. 
http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/muzeum 

Sbírka sádrových odlitků  
antické plastiky

Soubor sádrových odlitků antické plastiky, dosud 
umístěný v Muzeu antického sochařství a archi-
tektury v Litomyšli (detašované pracoviště Ústavu 
pro klasickou archeologii FF UK), byl na jaře roku 
2011 přesunut do nově zrekonstruované budovy 
Muzea města Ústí nad Labem. Zde vznikla nová 
expozice navazující na koncepci muzea v Litomyš-
li. Část exponátů se také přesunula do centrální 
knihovny v suterénu hlavní pražské budovy FF UK, 
kde vznikla nevelká reprezentativní výstava. Další 
exponáty doplnily stávající expozici v Galerii an-
tického umění v Hostinném. 
www.muzeumusti.cz/v80/Anticky-sen 

Galerie antického umění  
v Hostinném

Expozice univerzitní sbírky odlitků antických soch 
(FF UK).
http://hostinne.ff.cuni.cz 



Muzeum normální a srovnávací 
anatomie 1. lékařské fakulty

V muzeu anatomického ústavu jsou uchovávány 
preparáty, které se týkají normální lidské anato-
mie. Sbírka vznikla již v polovině 18. století a tvoří 
ji např. řezy orgány nebo celými částmi těla, plasti-
nované preparáty, odlitky apod. 
http://anat.lf1.cuni.cz/muzeum.php 

Muzeum anatomického ústavu 
Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

Muzeum bylo založeno v roce 1945. Nejvíce jsou 
ve sbírce zastoupeny kostní exponáty. Muzeum 
slouží především k výuce posluchačů medicíny  
a zdravotnických pracovníků. 
http://web.lfhk.cuni.cz/anatomie/domstr/anato-
mie.htm (viz Muzeum)

České farmaceutické muzeum

Historická sbírka FaF UK v hospitalu Kuksu ob-
sahuje nejrůznější sbírkové předměty, jako jsou 
např. léčiva a přípravky farmaceutického průmyslu  
(na 6 000 registrovaných kusů), lékárenské nádo-
by, výrobní nástroje a přístroje či několik mobi- 
liářů z lékáren. Muzeálie doplňuje rozsáhlý archiv  
a 14 306 evidovaných svazků knih a časopisů. Jde  
o největší farmaceutickou historickou knihovnu v ČR.
www.ceska-apatyka.cz 

Chlupáčovo muzeum historie Země 

Muzeum PřF UK slouží především k výuce a vý-
zkumu v oblasti historické geologie, paleontologie, 
všeobecné geologie a dalších příbuzných oborů. 
www.natur.cuni.cz/geologie/chlupacovo-muzeum 

Fakultní kaple

Fakultní kaple KTF a ETF UK. 
www.ktf.cuni.cz/KTF-41.html (kaple Sedes Sapien-
tie v budově KTF, Thákurova 3, Praha 6)
http://web.etf.cuni.cz/ETF-231.html (kaple v pod-
zemí budovy ETF, Černá 9, Praha 1)

Faustův dům 

První zmínky o tomto objektu pocházejí již ze  
12. století. K pověstem o Faustovi pravděpodobně 
nejvíce přispěli v 16. století dva vlastníci tohoto 
domu – Eduard Kelley a také jeho další majitel 
Mladota ze Solopysk –, kteří zde prováděli alchy-
mistické pokusy. Na začátku 20. století dům zís-
kala Všeobecná nemocnice. V současnosti budovu 
spravuje a využívá 1. lékařská fakulta UK.
www.lf1.cuni.cz/faustuv-dum-historie-a-legendy
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1348
Český a římský král Karel IV. zakládá listinou ze  
7. dubna univerzitu se čtyřmi fakultami (svobod-
ných umění, lékařskou, právnickou a teologickou).

1654
Tzv. unijním dekretem císaře Ferdinanda III. je zří-
zena Univerzita Karlo-Ferdinandova.

1882
Nařízením císaře Františka Josefa I. je Karlo-Ferdi-
nandova univerzita rozdělena na dvě samostatné 
vysoké školy s českým a německým vyučovacím 
jazykem.

1920
Česká univerzita získává název Univerzita Karlova.

1939
Po německé okupaci a po studentských demon-
stracích (17. 11.) nacisté uzavřeli UK; její činnost 
byla obnovena po roce 1945.

XII.

VÝZNAMNÁ DATA Z DĚJIN UNIVERZITY KARLOVY

Historie Univerzity Karlovy trvá již téměř sedm století. Jedná se o nejstarší 
univerzitu ve střední a východní Evropě. Univerzita Karlova je neoddělitelně 
spjata s událostmi, které ovlivňovaly a formovaly dějiny českého národa,  
jeho vývoj a podobu až po současnost.

1950
Zákon o vysokých školách ruší akademickou auto-
nomii a podřizuje jejich činnost dohledu komunis-
tické strany.

1989
Demonstrace připomínající události 17. 11. 1939  
se stala podnětem ke svržení Komunistické strany 
Československa.

1990
Zákon o vysokých školách obnovuje univerzitní 
autonomii a svobodu bádání a výuky.

2000
Byla založena Fakulta humanitních studií UK:  
Univerzitu Karlovu tedy tvoří již 17 fakult.
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Karel IV. (1316–1378)
římský císař a český král, zakladatel Karlovy kole-
je a pražské univerzity – nejstarší univerzity Svaté 
říše římské severně od Alp

Jan Hus (asi 1371–1415)
mistr artistické fakulty, bakalář teologie, posléze 
děkan artistické fakulty a rektor univerzity, kazatel 
a církevní reformátor

Jan Jesenius (1566–1621)
lékař a rektor pražské univerzity; popraven za  
aktivní účast v protihabsburském odboji

Bernard Bolzano (1781–1848)
filozof, matematik, profesor náboženských věd na 
Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity

Jan Evangelista Purkyně (1787–1869)
přírodovědec a fyziolog, spoluautor první české 
odborné terminologie

Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937)
filozof a sociolog, profesor na Filozofické fakultě 
české části Karlo-Ferdinandovy univerzity, první 
prezident Československé republiky

Albert Einstein (1879–1955)
fyzik, autor teorie relativity, nositel Nobelovy ceny 
za fyziku, profesor fyziky na Filozofické fakultě  
německé části Karlo-Ferdinandovy univerzity

Franz Kafka (1883–1924)
jeden z nejvýznamnějších spisovatelů 20. století

Karel Čapek (1890–1938)
významný český spisovatel, novinář, dramatik,  
překladatel a fotograf

Jaroslav Heyrovský (1890–1967)
fyzikální chemik, objevitel polarografie, profesor 
na Přírodovědecké fakultě UK, nositel Nobelovy 
ceny za chemii

XIII.

OSOBNOSTI Z HISTORIE I SOUČASNOSTI  
UNIVERZITY KARLOVY

Na Univerzitě Karlově působilo a působí mnoho významných osobností, které 
svými znalostmi a profesními úspěchy potvrzují vysokou úroveň této instituce 
a pomáhají šířit tradici dobrého jména univerzity.



Milada Horáková (1901–1950)
česká právnička a politička, oběť komunistického 
režimu, popravena v rámci politických procesů na 
základě vykonstruovaného obvinění ze spiknutí  
a velezrady

Jan Patočka (1907–1977)
jeden z nejvýznamnějších českých filozofů, mluvčí 
Charty 77

Bohumil Hrabal (1914–1997)
český prozaik, jeden z nejvýznamnějších a nejpře-
kládanějších českých autorů 20. století

Petr Eben (1929–2007)
významný český skladatel duchovní i moderní váž-
né hudby 

Josef Škvorecký (1924-2012)
spisovatel, překladatel, exilový nakladatel

Radana Königová (1930–2013)
lékařka pracující v oboru popáleninové medicíny  
a plastické chirurgie, nositelka čestného titulu  
Rytíř českého lékařského stavu

Antonín Holý (1936–2012)
chemik, mj. objevitel v současné době nejúčinnější-
ho léku proti AIDS 

Helena Illnerová (* 1937)
fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně  
AV ČR

Jan Palach (1948–1969)
student Filozofické fakulty UK, který se upálil 
na protest proti okupaci Československa vojsky  
Varšavské smlouvy

Martin Hilský (* 1943)
profesor anglické literatury, překladatel, shake-
spearolog

Karel Pacák (* 1958)
mezinárodně uznávaný internista, endokrinolog, 
působí v Národním institutu zdraví v Bethesdě  
v USA

Pavel Kolář (* 1963)
fyziolog, odborně zaměřený na pohybovou pato-
logii dětí, fyzioterapeut řady českých vrcholových 
sportovců

Miloš Urban (* 1967)
spisovatel, překladatel, redaktor

Miroslav Bárta (* 1969)
archeolog, egyptolog, ředitel Českého egyptolo-
gického ústavu Filozofické fakulty UK

Miroslava Knapková (* 1980)
veslařka-skifařka, olympijská vítězka ve skifu  
z LOH 2012 v Londýně
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