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TISKOVÁ ZPRÁVA

12. května 2015 – Univerzita Karlova i na letošní rok přichystala tradiční Rektorský sportovní den. Koná se ve středu
13. května a studenti pražských fakult UK mohou vyzkoušet téměř 30 sportovních disciplín. Novinkou je turnaj v
beachvolejbalu, seakayaking na Vltavě a také ukázkové lekce bojových sportů Wing Chun a Krav Maga.
Pro studenty se zdravotním postižením je opět připraven program v podolské loděnici Regata (cyklistika, kanoistika a
jachting).
Většina sportovních soutěží se koná ve Sportovním centru UK v Hostivaři, atletické soutěže proběhnou na FTVS ve
Vokovicích, volejbal ve sportovním areálu MFF na Albertově.
Sport a jeho podpora mají na univerzitě velkou tradici. Absolventi i studenti UK zaznamenávají významné sportovní
úspěchy. Již tradičně se navíc studenti univerzity zapojují do Českých akademických her, Univerzitních osem –
veslařského souboje pražských vysokých škol, či Hokejové bitvy – jedinečného projektu studentských organizací čtyř
velkých pražských univerzit. UK je rovněž patronem Univerzitního maratónu – Běhu o pohár rektora UK.
Seznam sportovišť a podrobný přehled sportů a celý program Rektorského sportovního dne je k dispozici na stránkách
akce:   http://rektorskyden.cuni.cz/
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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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