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Praha 18. března 2019 – Mezinárodní rada Univerzity Karlovy se na počátku března letošního roku obměnila. Třemi
novými členy se stali přední zahraniční odborníci: prof. Timothy Snyder z Yaleovy univerzity, prof. Keith Gull z Univerzity
v Oxfordu a prof. Tim Clark z Erlangensko-norimberské univerzity. Mezinárodní rada UK působí jako poradní orgán
vedení UK v záležitostech určování hlavních směrů vědecké a vzdělávací práce univerzity.

Prof. Timothy Snyder je americký historik se zaměřením na moderní dějiny střední Evropy, profesor na Yaleově
univerzitě. Je autorem několika významných knih na téma moderní historie střední a východní Evropy. Jeho knihy,
věnované pohnutým dějinám střední a východní Evropy, Krvavé země – Evropa mezi Hitlerem a Stalinem (2013) a Černá
zem (2015) se staly výjimečnou událostí historiografie 20. století a mezinárodními bestsellery. Mimořádnou pozornost
vzbudila Tyranie: 20 lekcí z 20. století burcující k občanskému angažmá tváří v tvář krizi demokracie. Ve své tvorbě
se zaměřuje především na holocaust a vztah Ruska a Evropy. Získal mnoho cen, např. Cenu VIZE 97, Cenu Hannah
Arendtové nebo Lipskou knižní cenu evropského porozumění.

Prof. Keith Gull CBE, FRS je profesorem molekulární biologie na Oxfordské univerzitě, kde od roku 2002 vede
laboratoř na Sir William Dunn School of Pathology. Získal mnoho cen a stipendií, především Marjory Stephenson
Prize 1996. Věnuje se tropické medicíně, zejména molekulární mikrobiologii parazitů, které způsobují nemoci jako je
například malárie nebo leishmanióza. V poslední době se zejména soustředí na trypanosomy, parazity způsobující
spavou nemoc, ničivou chorobu subsaharské Afriky. Jeho laboratoř se zajímá zejména o strukturální a molekulární
mechanismy patogeneze této choroby.

Prof. Tim Clark je absolventem chemie na Univerzitě v Kentu. V roce 1973 obdržel doktorský titul Ph.D. na Královské
univerzitě v Belfastu za svou práci v oblasti termochemie a vlastností pevného stavu adamantanových a diamantanových
derivátů. V současné době je technickým ředitelem Centra pro počítačovou chemii v Erlangenu a profesorem výpočetní
chemie v Portsmouthu ve Velké Británii, kde je rovněž ředitelem Centra pro molekulární design. Zabývá se výzkumem
rozvoje a aplikace metod kvantové mechaniky v anorganické, organické a biologické chemii, teorií transferu elektronů a
simulací organických a anorganických reakčních mechanismů, včetně studia mechanismu vzniku bakteriální resistence
vůči antibiotikům. Je zakládajícím editorem Časopisu pro molekulární modelování. V roce 2009 obdržel medaili Klause
Wilhelma von der Lieth za molekulární grafiku.

Mezinárodní rada UK má v současné době čtrnáct členů, mezi kterými jsou například izraelský biochemik prof. Aaron
Ciechanover, francouzská bohemistka Marie-Elizabeth Ducreux, francouzská matematička Maria J. Esteban, německý
jaderný fyzik Rolf-Dieter Heuer či americký neurolog českého původu Joseph Jankovic (více informací o Mezinárodní
radě UK a kompletní seznam členů k dispozici   zde .
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Univerzita Karlova

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), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou,
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vývojovou a 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 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000
studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních
programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří
mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle
průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti
mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.


