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TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 18. června 2014 - Zakladatel dětské onkologie v Československu prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., převzal na
zámku v Libochovicích Purkyňovu cenu České lékařské společnosti JEP.
Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.Významný představitel Univerzity Karlovy v Praze, emeritní prorektor, emeritní děkan
2. lékařské fakulty UK, emeritní přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK obdržel nejvyšší uznání
ČLS JEP – Purkyňovu cenu – za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru a celoživotní vědeckou tvorbu.
Profesor Josef Koutecký je nositelem řady ocenění, mezi jinými Medaile Za zásluhy II. stupně udělené prezidentem
republiky (1996), Medaile Josefa Hlávky, Medaile J. E. Purkyně, Zlaté medaile 2. LF UK, Zlaté medaile UK nebo Čestné
medaile Akademie věd České republiky „De scientia et humanitate optime meritis“. V roce 2009 obdržel hlavní Národní
cenu vlády v rámci projektu „Česká hlava“. Je čestným občanem Prahy 7 a obce Soběhrdy, členem Rady Národního
divadla, Nadace Národní galerie v Praze, Nadace Sdružení českých umělců grafiků Hollar či zakládajícím členem Učené
společnosti ČR, jíž byl předsedou v letech 1998–2002. Je autorem stovek vědeckých publikací a desítek učebnic a
monografií.
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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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