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Praha 27. listopadu 2020 - Univerzita Karlova v rámci letošní celonárodní akce Noc vědců 2020 představí široké
veřejnosti bohatý program na téma Člověk a robot. Jeho součástí bude několik vědeckých videí a šest streamovaných
přenosů, v rámci kterých se představí řada vědců a vědkyň ze 14 fakult Univerzity Karlovy.
„Akce se na rozdíl od loňského ročníku koná vzhledem k aktuální koronavirové situaci plně on-line formou. I přes to
mohou zájemci o vědu a výzkum zhlédnout řadu zajímavých přednášek, komentovaných ukázek, vědeckých show či
experimentů. Veřejnost bude moci zažít například Návraty do minulosti s pomocí geoinformatiků, zda robotičtí reportéři
vs. lidé-novináři svádí nerovný souboj, dále zjistit, jaké je využití 3D tisku pro výuku anatomie či zažít řadu přednášek
na téma Člověk a robot“, uvedl za organizátory akce na UK Miroslav Čermák.

Součástí Noci vědců na UK bude rovněž vystoupení v rámci programu Science Slam na UK, kdy jsou věda a výzkum
prezentovány zábavnou formou prostřednictvím stand-up výstupů.

Díky zapojení UK do mezinárodní aliance 4EU+ se v rámci Noci vědců na UK představí vědečtí zástupci Varšavské
univerzity, kteří společně s kolegy z Matematicko-fyzikální fakulty představí, Jak umělá inteligence chápe občanský
zákoník.

Noc vědců na UK proběhne 27. listopadu 2020 od 17.00 do 23.00 na webu   www.nocvedcu.cz/univerzita-karlova , na
YouTube kanále UK a Facebooku UK. Veškerý obsah bude následně k dispozici na YouTube kanále Univerzity Karlovy.

Bližší informace o Noci vědců na UK poskytne:

Miroslav Čermák,   miroslav.cermak@ruk.cuni.cz , tel.: 725 337 829
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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.
Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje
více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných
studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita
Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu
Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční
ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní
aliance 4EU+.
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