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TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 13. listopadu 2015 –Univerzita Karlova opět zdarma zpřístupní svou stálou expozici mapující dějiny této nejstarší
české univerzity. Stane se tak v den státního svátku 17. listopadu 2015. Výstava, která se nachází v prostorách gotického
sklepení Karolina, bude v tento den mimořádně přístupná v prodloužené otevírací době: od 10 do 19 hod. Vstup je z
nádvoří Karolina - Ovocný trh 3. Univerzita Karlova opakuje úspěšnou akci, během státního svátku dne  28. října výstavu
využilo vstup zdarma přes 2 000 návštěvníků.
Expozice o dějinách Univerzity Karlovy prošla před několika měsíci zásadní přestavbou a v současnosti přibližuje
návštěvníkům v pěti tematických blocích historii Univerzity Karlovy od jejího založení, seznamuje s významnými
osobnostmi a v neposlední řadě připomíná její společenský, kulturní a politický význam.
Na výstavě je prezentována řada unikátních exponátů, některé z nich jsou vystaveny poprvé. Vedle mnoha dalších
je možné shlédnout tzv. kapitulní exemplář zakládací listiny pražské univerzity vydané v roce 1348 Karlem IV. pro
pražského arcibiskupa a jejího prvního kancléře Arnošta z Pardubic či pečetidlo univerzitní obce pražské ze 14. století,
které se stalo logem i současné Univerzity Karlovy.
Mimořádně významným exponátem je také notářský opis tzv. Dekretu kutnohorského z roku 1409, pozoruhodná je
kovová renesanční univerzitní pokladnice z přelomu 16. a 17. století. Mezi další exponáty se řadí tzv. unijní dekret císaře
Ferdinanda III. z roku 1654, kterým vznikla Karlo-Ferdinandova univerzita a řetěz s medailí univerzitního hodnostáře ze
17. století. Vystavený je také originál žezla rektora Univerzity Karlovy z roku 1883, soubor autentických zbraní použitých
pražskými vysokoškolskými studenty v bojích v roce 1848 i diplom a medaile nositele Nobelovy ceny za chemii Jaroslava
Heyrovského z roku 1959.

Za správnost:
Mgr. Václav Hájek
Tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů
Univerzita Karlova v Praze
tel: +420 224 491 248
e-mail: pr@cuni.cz
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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