


Univerzita Karlova je členem mnoha významných mezinárodních organizací 
a univerzitních asociací – např. Coimbra Group, EUROPAEUM, EUF, EUA, 

UNICA, LERU a dalších. 

Mezinárodní spolupráce

Zahraniční partneři 
Partnery UK jsou prestižní vysoké školy z 59 zemí 
od Kanady po Nový Zéland. V současnosti má UK 
uzavřeno přes 3 100 interinstitucionálních dohod 
(Erasmus+) a  více než 200 mezinárodních part-
nerských dohod se zahraničními univerzitami po 
celém světě. 

Aliance 4EU+
Od roku 2017 je Univerzita Karlova spolu s Heidel-
berg Universität, Sorbonne Université,  Uniwersy-
tet Warszawski,   Università degli Studi di Milano,   
Københavns Universitet členem elitní aliance 4EU+. 
Univerzity sdružené v tomto uskupení úzce spolu-
pracují v oblastech výzkumu, inovací a vzdělávání. 



Univerzita Karlova je zapojena do všech významných evropských výměnných programů 
a nabízí každému svému studentovi možnost vyjet studovat alespoň na 1–2 semestry na 
zahraniční univerzitu. Podle statistiky Evropské unie patří Univer zita Karlova k deseti 

evropským univerzitám s největší výměnou studentů v programu Eras mus+.
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Mobilita studentů

Studium v cizím jazyce
Značná část studijních programů je na UK akreditována také v cizím jazyce; především v angličtině,  

ale i v němčině a francouzštině – celkem přes 260.

Partnerské dohody se zahraničními univerzitami



Univerzita Karlova je, spolu s Akademií věd ČR, nejvýkonnější domácí výzkumnou 
institucí. UK se podílí na více jak 1/4 vědeckých výsledků v ČR, které jsou 

evidovány v uznávané mezinárodní bibliografické a citační databázi Web of Science. 
Více než polovinu zaměstnanců UK tvoří akademičtí a vědečtí pracovníci.

Věda a výzkum

Mezinárodní vědecká spolupráce 
a významné objevy
Špičkové vědecké týmy z  UK jsou zapojeny do 
významných mezinárodních výzkumných infra-
struktur, jako např. CERN, Pierre Auger Ob-
servatory ad. K objevům vědců UK z posledních 
let, které jsou veřejnosti nejvíce známy, patří 
např. významný podíl na objevu Higgsova bosonu 
pomocí detektoru Atlas v CERN, nález unikátní 
lodi z doby stavitelů pyramid v   Abúsíru, či sou-
boru soch vysokých hodnostářů z doby egyptské 
5. dynastie, série objevů genů odpovědných za 
závažné dědičné metabolické choroby, objev pr-
voka rodu Monocercomonoide, či rozkrytí uni-
verzálních zákonitostí hustoty druhů v  různých 
přírodních prostředích. 

Studentský podíl na výzkumu
Studenti UK mají možnost podílet se již během 
studia na vědecké a výzkumné činnosti univerzity. 
Grantová agentura Univerzity Karlovy podpo-
ruje studentské vědecké a  výzkumné projekty. 
Úspěchy svých studentů na poli vědy oceňuje 

UK řadou univerzitních i fakultních cen. Ročně je 
studentská věda podpořena z univerzitních pro-
gramů částkou téměř 290 000 000 Kč.

Věda on-line
Portréty a  rozhovory se zajímavými osobnostmi 
univerzitní vědy, profily týmů a  aktuality z  oblasti 
výzkumu na UK přináší univerzitní magazín Forum 
v  tištěné podobě i  online na ukforum.cz. Doku-
menty a reportáže o vědě na UK jsou ke zhlédnutí 
také na YouTube: 

 www.youtube.com/UniKarlova



Vestec – Biocev
Biotechnologické a  biomedicínské centrum je 
společným projektem Univerzity Karlovy a Aka-
demie věd ČR. Jedná se o vědecké centrum ex-
celence v oblastech: funkční genomika, buněčná 
biologie a virologie, strukturní biologie a protei-
nové inženýrství, biomateriály a tkáňové inženýr-
ství a vývoj léčebných a diagnostických postupů. 
Týmy se společně věnují nejen základnímu výzku-
mu, ale i přenášení jeho poznatků do aplikačních 
výstupů. Jde např. o  vývoj nových léčiv a  léčeb-
ných postupů, nových biologicky aktivních látek či 
tkáňových náhrad.

Hradec Králové – Mephared I
Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlo-
vy v Hradci Králové dalo vzniknout společnému 
kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty Uni-
verzity Karlovy v Hradci Králové. Záměrem uni-
verzity bylo zvýšení kvality studia i  výzkumu na 
všech úrovních a zajištění maximálního propojení 
výsledků jejich činnosti s podniky aplikační sféry. 

Plzeň – BioMediC a UniMec
Kampus Lékařské fakulty UK v Plzni stojí v těsném 
sousedství fakultní nemocnice a zahrnuje budovu 
teoretických ústavů, určenou převážně pro výuku 
studentů, a Biomedicínské centrum – ústav zamě-
řený na výzkum a vývoj v oblasti nahrazování a re-

generace orgánů. Do nových a moderních prostor 
pro vědu a výzkum se přestěhovalo pět z dvaceti 
teoretických ústavů plzeňské lékařské fakulty. 

Praha – Biocentrum a Globcentrum 
Výzkum Biocentra bude zaměřen na poznávání 
živých systémů pro potřeby lidského zdraví, no-
vých biotechnologií a ochrany biodiverzity. Glob-
centrum se bude ve svém výzkumu soustřeďovat 
na jednotlivé aspekty globálních změn, jako jsou 
dynamika klimatických změn planety, změny roz-
šíření organismů, globální dynamika biodiversity 
a role invazních druhů, dynamika vegetace ve sta-
ré a moderní krajině a šíření druhů, přírodní ohro-
žení a rizika, změny ve využití ploch.

Výzkumná centra UK

Výzkum v mezinárodním 
srovnání

Nejrespektovanější 
mezinárodní žebříčky řadí 
UK mezi 2 % nejlepších 

světových univerzit.



Univerzita Karlova je veřejnou vysokou školou – autonomní  
vzdělávací a vědeckou institucí a jednou z nejprestižnějších 

a nejrespektovanějších univerzit v České republice. 

Univerzita Karlova

Univerzitu Karlovu založil roku 1348 český 
král a  římský císař Karel IV. UK tak patří mezi 
nejstarší světové univerzity. V  době svého 
vzniku měla čtyři fakulty – svobodných umění, 
lékařskou,  právnickou a teologickou. Nejmladší 
fakultou UK je Fakulta humanitních studií, která 
vznikla v  roce 2000. Mezi výrazné osobnosti, 
které na univerzitě během její bohaté historie 
působily, patří např. Jan Hus, Bernard Bolzano, 

Albert Einstein, Franz Kafka, T. G. Masaryk, 
Jaroslav Heyrovský, Karel Čapek a  mnozí 
další. K  současným významným absolventům 
UK patří např. spisovatel Milan Kundera, 
překladatel Martin Hilský, egyptolog Miroslav 
Bárta, olympijští medailisté Martin Doktor 
a  Miroslava Knapková, herec Martin Myšička, 
ekonom Tomáš Sedláček, fyzioterapeut Pavel 
Kolář a mnoho dalších. 

• 17 fakult 
 (14 v Praze, 2 v Hradci Králové, 1 v Plzni)
• 4 univerzitní ústavy 
• 17 kolejí a 14 menz a stravovacích zařízení
• Ústav jazykové a odborné přípravy
• Ústřední knihovna

• Centrum pro přenos poznatků a technologií
• Nakladatelství Karolinum
• Sportovní centra
• 8 fakultních muzeí a 1 historická univerzitní 

expozice 
• 2 botanické zahrady
• a další

Historie a současnost

Univerzita Karlova a její součásti



• Katolická teologická fakulta, ktf.cuni.cz
• Evangelická teologická fakulta, etf.cuni.cz
• Husitská teologická fakulta, htf.cuni.cz
• Právnická fakulta, prf.cuni.cz
• 1. lékařská fakulta, lf1.cuni.cz
• 2. lékařská fakulta, lf2.cuni.cz
• 3. lékařská fakulta, lf3.cuni.cz
• Lékařská fakulta v Plzni, lfp.cuni.cz
• Lékařská fakulta v Hradci Králové, lfhk.cuni.cz

• Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, faf.cuni.cz
• Filozofická fakulta, ff.cuni.cz
• Přírodovědecká fakulta, natur.cuni.cz
• Matematicko-fyzikální fakulta, mff.cuni.cz
• Pedagogická fakulta, pedf.cuni.cz
• Fakulta sociálních věd, fsv.cuni.cz
• Fakulta tělesné výchovy a sportu, ftvs.cuni.cz
• Fakulta humanitních studií, fhs.cuni.cz

Koleje
UK má celkem 17 kolejí s celkovou kapacitou téměř 
11 000 lůžek včetně nadstandardních jedno lůžko-
vých pokojů či pokojů pro studující rodiče s dětmi. 
Pro děti je k dispozici také školka Dětská skupina 
Maxík v areálu kolejí Hvězda.

Poradenství
UK Point je určen studentům, absolventům a za-
městnancům univerzity, zájemcům o studium i ši-
roké veřejnosti. Pořádá např. univerzitní akce jako 
Zahradní slavnost, Advent na UK, Den celoživotní-
ho vzdělávání apod., tematické přednášky a kurzy, 
semináře o studiu v zahraničí atd. V rámci speciali-
zovaných služeb Centra Carolina nabízí kariérové, 
psychologické a sociálně právní poradenství i mož-
nost koučování. 

Stravování
Stravování zajišťuje celkem 14 menz, bufetů, kavá-
ren a dalších stravovacích zařízení. Menzy nabízejí 
výběr z  několika menu včetně vegetariánských jí-
del či objednávání jídel prostřednictvím internetu. 
Food truck Culina Carolina zajišťuje občerstvení na 
univerzitních akcích.

Fakulty Univerzity Karlovy

Péče o studenty



Univerzita Karlova je největší českou univerzitou, vzdělává více než  
16 % všech studujících v České republice. Ve více než 1 300 akreditovaných 

studijních programech studuje na UK kolem 50 000 studentů. 

Ročně úspěšně dokončí studium v bakalářských, 
magisterských, magisterských navazujících a dok-
torských programech kolem 8 000 studentů. 
Míra nezaměstnanosti absolventů UK mezi vy-
sokoškoláky v ČR patří dlouhodobě k nejnižší. 

Pro uchazeče o studium pořádá univerzita kaž-
doročně akci Na Karlovku. S výběrem studijního 
programu jim pomáhá také web nakarlovku.cz, 
kde mohou vyhledávat podle svých zájmů či oblí-
bených předmětů na střední škole. 

Studium

Celkem 1 307 studijních programů, z toho

Vzdělávání a výchova – 166

Umění a humanitní vědy – 287

Společenské vědy, žurnalistika  

a informační vědy – 186

Obchod, administrativa a právo – 36

Přírodní vědy, matematika  

a statistika – 288

Informační a komunikační

technologie – 34

Technika, výroba a stavebnictví – 2

Zdravotní a sociální péče, péče 

o příznivé životní podmínky – 287

Služby (tělesná výchova a sport) – 21
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bakalářské – 2 995 (37,2 %)

dlouhé magisterské – 1 959 (24,4 %)

navazující magisterské – 2 479 (30,8 %)

doktorské – 608 (7,6 %)

Struktura 
absolventů (2021)

Nezaměstnanost absolventů 
veřejných vysokých škol (2021)

(půl roku až rok od absolvování)
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Sídlo univerzity
Hlavním sídlem Univerzity Karlovy je historická bu-
dova Karolinum v centru Prahy, která je národní kul-
turní památkou. Nachází se zde řada univerzitních 
reprezentativních prostor, např. Velká aula, kde se 
odehrává většina univerzitních ceremoniálů – pro-
moce, imatrikulace, jmenování profesorů či udílení 
čestných doktorátů. 

Muzea, zahrady
Specializovaná fakultní muzea má např. Farmaceutic-
ká fakulta UK v  Hradci Králové (České farmaceu-

tické muzeum v Kuksu, Botanická zahrada léčivých 
rostlin), Přírodovědecká fakulta UK (Botanická za-
hrada, Hrdličkovo muzeum člověka, Mineralogické 
muzeum, Mapová sbírka, Geopark, Herbářové sbír-
ky, Chlupáčovo muzeum historie Země), 1. lékařská 
fakulta UK (Anatomické a  Stomatologické muze-
um), Lékařská fakulta UK v Hradci Králové (Anato-
mické muzeum) či Filozofická fakulta UK (Sbírka od-
litků antické plastiky) atd. V hlavním sídle univerzity 
– pražském Karolinu – probíhají krátkodobé výstavy 
pro veřejnost v Křížové chodbě, v historickém skle-
pení je stálá expozice historie Univerzity. 

Sport, volný čas, zajímavosti



UK POINT: ukpoint.cuni.cz
Koleje a menzy UK: kam.cuni.cz

Nakladatelství Karolinum: cupress.cuni.cz

 UniverzitaKarlova   UniKarlova

 UniKarlova   UniKarlova

Kontakty

www.cuni.cz

areál o rozloze téměř sedmi hektarů s velkou nabíd-
kou sportovišť – nachází se tu např. bazén, víceúče-
lová hala, posilovna, sauna, tenisové dvorce, fotba-
lový trávník atd. K dalším univerzitním sportovním 
zařízením patří např. Loděnice FTVS UK v pražské 
Troji či Centrum sportovních aktivit zdravotně po-
stižených studentů; bohatý výběr sportů nabízejí 
i mimopražské fakulty UK.

Studentské spolky
Na UK působí několik desítek studentských spolků, 
sdružení a organizací z  různých fakult a  zájmových 
oblastí. Ke studentským spolkům s  dlouholetou 
tradicí patří např. Spolek mediků českých (1. LF), 
Všehrd (PF), Trimed (3. LF), Motolák (2. LF), Agora 
(PedF) a další. Mezi nejznámější divadelní spolky na 

UK patří např. Hamba, Korek atd. Největším univer-
zitním hudebním uskupením je Sbor a Orchestr UK.

Nakladatelství Karolinum
Nakladatelství vydává vědecké monografie, učeb-
nice, učební texty, tematické ediční řady, českou 
beletrii a  její překlady do cizích jazyků a  vědecké 
časopisy. Jeho reprezentační prodejna se nachází 
v Celetné 18 v Praze 1.

Klub Alumni UK
Klub Alumni UK sdružuje české i zahraniční absol-
venty napříč fakultami a  připravuje pro své členy 
různorodé aktivity a zajímavé benefity. 
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