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V reakci na dotazy, které jsme v uplynulých hodinách obdrželi, sdělujeme, že podpisem smlouvy mezi Univerzitou
Karlovou a společností Home Credit International, a.s. (HCi) žádným způsobem nedošlo a nedojde k porušení zásady
akademických svobod či jejich omezení.

Univerzita Karlova spolupracuje s více partnery, díky kterým mohou být finančně podpořeny její akce a projekty, které
se z veřejných prostředků hradit nedají. Univerzita Karlova navíc dle našich informací není jedinou veřejnou vysokou
školou v České republice, která má uzavřenou spolupráci se společností HCi.

Polemické názory plně respektujeme. Podotýkáme však, že smlouva nezavazuje žádné pracoviště UK ke spolupráci.
Společnost HCi se nestává „hlavním partnerem“ univerzity ve smyslu partnera unikátního, exkluzivního nebo jediného.

Kroku pana profesora Jiřího Přibáně, který rezignoval na svoji funkci člena Čestné rady absolventů UK, pan rektor Tomáš
Zima velmi lituje a zaslal mu osobní dopis.

Univerzita Karlova se bude uvedeným tématem se vší vážností dále zabývat a bude ho dále diskutovat na úrovni
Akademického senátu UK a v rámci akademické obce.
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Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v
Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou,
vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení
a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např.
hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné
státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má
přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000
studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních
programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří
mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle
průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti
mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.


