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TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 3. dubna – Generální tajemník OSN Ban Ki-moon vystoupí v pátek 4. dubna v historické budově Karolina
Univerzity Karlovy. Hlavním tématem jeho přednášky bude mír, rozvoj a lidská práva v měnícím se světě. Univerzita
Karlova bude celou přednášku přenášet živě od   10 hodin   na stránce    www.cuni.cz  .
Generální tajemník se do Prahy vrací téměř přesně po třech letech. Kromě přednášky se též setká s nejvyššími
představiteli České republiky a seznámí se s tím, jak se Praha vyrovnává s měnícím se charakterem počasí. Z Prahy
pokračuje jeho zahraniční cesta do Afriky, kde se zúčastní připomínky 20. výročí genocidy ve Rwandě.

Korejec Ban-Ki moon je osmým generálním tajemníkem. Má dlouholetou praxi v diplomatických službách. S OSN jej
pojí kontakty již od roku 1975, kdy pracoval v odboru OSN na ministerstvu zahraničí. V průběhu let se jeho spolupráce s
OSN rozšiřovala: působil například v korejské stálé misi při OSN v New Yorku, byl ředitelem odboru OSN na ministerstvu
zahraničí v Soulu či velvyslancem při OSN ve Vídni. Aktivně se též podílí na řešení otázek vztahů mezi korejskými státy.
Ban Ki-moon hovoří korejsky, anglicky a francouzsky.
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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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