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TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 16. ledna 2012 –  28. února 2012 uplyne 130 let od vydání zákona o rozdělení pražské Karlo-Ferdinandovy
univerzity. Rozdělení se stalo důležitou součásti procesu formování moderního českého národa v rámci
habsburské monarchie. Univerzita Karlova si tuto významnou událost připomíná veřejnou přednáškou.
Rozdělením univerzity na německou a českou část v roce 1882, byl v rámci českých zemí završen delší zápas
o zrovnoprávnění českého jazyka na nejvyšší úrovni vzdělání, který trval několik desítek let.
Veřejná přednáška, která události s tím spojené připomene, se koná 28. února v Zelené posluchárně Rektorátu
Univerzity Karlovy od 16 hodin (Ovocný trh 5, Praha 1). Přednášku pronese PhDr. Milada Sekyrková, CSc. z Ústavu
dějin UK a archiv UK.
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Univerzita Karlova
Univerzita Karlova byla založená 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), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou,
vývojovou, 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 bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné
státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7
800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů,
což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech
s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25
000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8
500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního
vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními
vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských
smluv se zahraničními univerzitami.
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