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Praha 4. listopadu 2014 – Profesor Tomáš Halík, který se v květnu letošního roku stal prvním českým nositelem prestižní
Templetonovy ceny, obdrží v listopadu další významná mezinárodní akademická ocenění.
Dne 6. listopadu 2014 bude jménem prof. Tomáše Halíka pojmenována nová přednášková aula Univerzity v Oxfordu
a dne 13. listopadu obdrží čestný doktorát teologie od jedné z nejstarších německých univerzit, Univerzity v Erfurtu.
Tomáš Halík působil jako hostující profesor na Oxfordské univerzitě v podzimním semestru 2001. V Erfurtu byl tajně
vysvěcen na kněze biskupem Hugem Aufderbeckem v roce 1978.
Slavnosti v Oxfordu se zúčastní rektor a prorektor Oxfordské univerzity, ministr kultury Daniel Herman, místopředseda
vlády Pavel Bělobrádek a další političtí a akademičtí funkcionáři; Univerzitu Karlovu bude zastupovat prorektorka pro
evropské záležitosti prof. Lenka Rovná. Odpoledne 6. listopadu bude prof. Tomáš Halík přednášet v oxfordské koleji
Saint Anthony o dějinné roli Václava Havla a Jana Pavla II.
Na slavnostní promoci v Erfurtu budou Univerzitu Karlovu zastupovat rektor univerzity prof. Tomáš Zima a děkan
Katolické teologické fakulty UK Prokop Brož. Laudatio pronese prof. Michael Gabel, děkan Teologické fakulty Univerzity
v Erfurtu. Slavnostního aktu se zúčastní i němečtí biskupové včetně emeritního světícího biskupa biskupa Hanse-
Reinharda Kocha, který byl v roce 1978 přítomen kněžskému svěcení Tomáše Halíka.
Web prof. Tomáše Halíka:

  http://halik.cz/cs
Informace k Templetonově ceně:
  http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15208.html
  http://www.templetonprize.org/currentwinner.html
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Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova byla založena 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 půlmilionem bodů – podle aktuálně platné
státní Metodiky hodnocení výsledků – vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes
7800 zaměstnanců, z toho téměř 4300 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 8000 studentů. Téměř 7500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba
9000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kurzy 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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