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TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 19. prosince 2013 – Rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl dnes ocenil prestižní Bolzanovou cenou tři vybrané
studentky. Oceněny byly práce o českém jazyce, výzkumu řas v oblasti Antarktidy či práce přinášející nové poznatky
o obsedantně-kompulzivní poruše.
Bolzanova cena se uděluje studentům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem
a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem.
V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů obdržela cenu PhDr. Kateřina Rysová, Ph.D. za práci
O slovosledu z komunikačního pohledu. Práce se zabývá popisem českého slovosledu kontextově nezapojených
participantů. Sleduje, zda v povrchovém slovosledu existuje jejich základní pořadí. Zároveň se věnuje sledování faktorů,
které slovosled ovlivňují.
V kategorii přírodovědné obdržela cenu Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D. za práci Taxonomy, ecology and biogeography
of aquatic and limno-terrestrial diatoms (Bacillariophyta) in the Maritime Antarctic Region. Hlavním cílem této práce
je taxonomická, ekologická a biogeografická charakteristika sladkovodních, limno-terestrických a mechy osídlujících
společenstev řas rozsivek ze dvou ostrovů v oblasti Antarktidy.
V kategorii lékařské obdržela cenu PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D. za práci s názvem Functional-imaging and
electrophysiological correlates of obsessive-compulsive disorder and their potential use in neurofeedback intervention.
Práce se zabývá obsedantně-kompulzivní poruchou, jež může vážně narušit kvalitu života a pracovní schopnosti.
Bolzanova cena podporuje vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy již dvacet let. Soutěžní
práce, které přihlašují sami studenti, posuzuje komise pro udělení ceny, jež je složena z členů jmenovaných rektorem. V
letošním ročníku komise hodnotila více než 50 přihlášených prací. Ocenění získali spolu s diplomem i finanční odměnu.
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Univerzita Karlova v Praze
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 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 7
800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů,
což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s
661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25
000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9
000 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 více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních
partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
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