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TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 10. prosince 2015 – V rámci zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy dnes byla udělena Cena Jaroslava Jirsy za
nejlepší učebnici roku. Cena, nazvaná po dlouholetém řediteli univerzitního nakladatelství Karolinum, je určena autorům
a autorským týmům z Univerzity Karlovy za vysokoškolské učebnice.
Ocenění je udělováno výhradně za první vydání publikace v oborech společenskovědních a humanitních, lékařsko-
farmaceutických a v oborech přírodovědných a matematicko-fyzikálních. S udělením ceny je spojena peněžitá odměna
ve výši 50 000 Kč.
Ocenění za rok 2015 získaly publikace:
1) v oborech lékařsko-farmaceutických
1. lékařská fakulta UK
Krška, Z., Hoskovec, D. a Petruželka, L.: Chirurgická onkologie
Vydavatelství: Grada
Publikace je první originální postgraduální mezioborovou domácí monografií. Kolektiv více než 70 předních odborníků
domácích, ale i zahraničních sepsal pod vedením editorů prof. MUDr. Zdeňka Kršky, CSc., prim. MUDr. Davida
Hoskovce, Ph.D., a prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc., zcela unikátní učebnici, která postihuje v 42 kapitolách celou
šíři oboru jak z pohledu chirurgického, tak onkologického. Celobarevná, bohatě obrazově dokumentovaná publikace
obsahuje 367 fotografií, 89 perokreseb, 90 grafů a schémat.
2) v oborech společenskovědních a humanitních
Fakulta sociálních věd UK
Mejstřík, M., Pečená, M., Teplý, P.: Bankovnictví v teorii a praxi
Vydavatelství: Karolinum
Spolu s nastupujícími trendy v oblastech IT, digitalizace a cloud bankingu prochází globální bankovnictví v posledních
letech dynamickým vývojem. Předkládaná publikace se snaží zájemce uvést do široké problematiky bankovnictví v
teoretické i praktické rovině, a to s důrazem na Českou republiku a Evropskou unii. Jedná se o unikátní bilingvní česko-
anglické dílo, vycházející z několikaletého výzkumu autorů v oblasti finančních trhů a risk managementu. Publikace je
psána srozumitelným jazykem, a tudíž je vhodná jak pro odbornou, tak i pro širší veřejnost.
3) v oborech přírodovědných a matematicko-fyzikálních
Fakulta sociálních věd UK
Hendl, J. a kol.: Statistika v aplikacích
Vydavatelství: Portál
Publikace ukazuje na široké využití statistiky a statistických metod v různých oborech a oblastech lidského života.
Prvních pět kapitol představuje jednoduše pojatou učebnici základů sběru, analýzy a interpretace statistických dat. Autoři
dalších kapitol popisují, jak je statistika využívána v řízení státu, ekonomii, pedagogice, sociálních vědách, medicíně,
přírodních vědách a sportu. Vymezují danou aplikační oblast, popisují statistické úlohy, s nimiž se v ní setkáváme,
ukazují, jaké konkrétní výstupy má statistika v daném oboru či k jakým manipulacím s daty zde může dojít.
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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
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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.


