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TISKOVÁ ZPRÁVA

13. března 2014 – Profesor Univerzity Karlovy, farář a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík dnes v
Londýně získal jako první Čech prestižní Templetonovovu cenu. Oceněn byl za své protirežimní postoje v období
normalizace, za překonávání předsudků mezi ateisty a věřícími a za dialog mezi různými náboženstvími. Slavnostní
předání ceny se uskuteční v květnu za účasti členů britské královské rodiny.
Cenu uděluje Britská akademie v Londýně a neoficiálně se jí říká Nobelova cena za náboženství. Tomáš Halík uvedl,
že cenu chápe nejen jako ocenění jeho osoby, ale i celého českého národa. „Chtěl bych, aby to nebyla pocta jen pro
mne, ale pro celou zemi. Mnoho lidí v Británii a ve Spojených státech ví, co je Templetonova cena, ale nevědí, kde je
Česká republika. Chtěl bych přispět k prestiži naší země," uvedl Halík.
Tomáš Halík se zařadil mezi držitele ceny, kterými jsou mj. osobnosti jako Alexandr Solženicyn nebo dalajlama. Úplně
první cenu dostala před 41 lety Matka Tereza. Cena je pojmenovaná po Johnu Templetonovi, investorovi a miliardáři.
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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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