Průvodce
pro studenty
prvních

ročníků

Ukažte, že jste
na Karlovku hrdí

Milé studentky
a milí studenti
Univerzity Karlovy,
vítám vás na prahu nového akademického
roku 2020/2021. A vítám obzvláště ty z vás,
kteří do společenství naší akademické obce
přicházíte poprvé. Stáváte se součástí velkého týmu studentů, akademiků, vědeckých a ostatních zaměstnanců Univerzity
Karlovy, která je mezinárodně uznávanou
vysokoškolskou institucí.
V uplynulém školním roce jsme všichni
zažili něco neobvyklého, něco, s čím jsme
se zatím nesetkali. Koronavirová situace
významně ovlivnila jak naši univerzitu, tak
i vás v maturitní přípravě či přijímacích
zkouškách. Vím, že tato situace byla pro
vás velice složitá. Proto mne opravdu těší,
jakým způsobem jste ji zvládli, a stali se tak
členy naší akademické obce.

Pořiďte si
některý ze stylových
předmětů s logem UK.
V pestré nabídce najdete oblečení, hrnky, notesy, tužky,
ale i originální porcelán a sklo s motivy Univerzity Karlovy.
Všechno zboží je k dispozici v univerzitním e-shopu.

jednou z prvních, jež usilují o skutečné propojení evropského vědeckého a vzdělávacího
prostoru. Stala se společně s univerzitami
v Heidelbergu, Miláně, Kodani, Varšavě
a s pařížskou Sorbonnou členem Evropské
univerzitní aliance (4EU+), díky níž byste
měli mít možnost studovat i na těchto univerzitách bez zbytečných překážek.

Všichni si přejeme, aby nastávající akademický rok byl jiný než závěr toho uplynulého. Nic neponecháváme náhodě. Jsme
připraveni v případě potřeby přenést naši
výuku do on-line světa i ve větším rozsahu,
než tomu bylo na jaře. Mohu vám garantovat, že Univerzita Karlova učit nepřestane.
A nepřestane ani pomáhat těm, kteří to budou potřebovat.
Vstupem na UK se stáváte členy skutečně silné instituce. Univerzity, která intenzivně rozvíjí zahraniční spolupráci a je

Milé studentky, milí studenti, vážení kolegové, pevně věřím, že se kromě kvalitního
a soustředěného studia budete podílet také
na tvůrčí činnosti našich pracovišť a získáte
cenné zkušenosti pro vaše budoucí uplatnění v životě i na trhu práce.
Věřím, že příslušnost k naší alma mater vás naplní radostí a hrdostí. Přeji vám
úspěšný akademický rok, pevné zdraví
a velmi se těším na spolupráci i setkávání
s vámi.

E-mail: shop@cuni.cz
Web: shop.cuni.cz

Tomáš Zima
rektor

Kamenná prodejna:
Knihkupectví Karolinum,
Celetná 18, Praha 1
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Univerzita
Karlova
v číslech

156

studijních programů
v cizím jazyce

579

studentů se speciálními potřebami

Univerzita Karlova má ve svých fondech přes čtyři
miliony knih a spravuje bezpočet e-zdrojů.

17
kolejí

17

fakult ve

3

městech
(Praha, Plzeň, Hradec Králové)

9

menz

5

výdejen jídel

46 401
studentů

3500

v průměru denně vydaných jídel

9156

zaměstnanců

Univerzita neustále rozvíjí svoji infrastukturu
a vysokoškolské objekty se špičkovým zázemím.

4 054 101

položek v knihovním fondu

9095

počet studujících cizinců

5473
doktorandů

3886

205

0,6 %

meziuniverzitních dohod

53

míra nezaměstnanosti
našich absolventů

zemí, do nichž mohli studenti vyjet v rámci
programů Erasmus a Erasmus+

1248

vědeckých pracovníků
Sedmnáct fakult v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí
moderní studovny i vědecké laboratoře, jako je tomu
u pavilonu Impakt MFF UK.

830

studijních programů
Na UK studuje
každoročně bezmála
50 tisíc studentů, k nimž
nyní patříte i vy.

667

akademiků s titulem profesora
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Pramen: Výroční zpráva UK 2019

akademických pracovníků

Co se děje po zápisu na UK?

Při zápisu ke studiu obdržíte informace o výdejních centrech, v nichž získáte průkaz studenta Univerzity Karlovy.
Máte k dispozici pět výdejních míst: v Praze ústřední UK
Point (Celetná 13), další pak na Matematicko-fyzikální
fakultě (Ke Karlovu 3) i na Právnické fakultě (náměstí Curieových 7), dále v Hradci Králové (Na Kotli 1147) a Plzni
(Lidická 1).
K čemu je mi průkaz studenta?

Jde o oficiální průkaz vaší příslušnosti k Univerzitě Karlově, přičemž můžete získat i licenci ISIC, jež vás opravňuje k mnohým studentským slevám v Česku i v zahraničí.
Užitečná kartička má svůj čárový kód, lze ji nabít i kreditem. Dá se pak používat k placení v menzách, na školní
kopírce, zároveň ji ale můžete používat jako průkazku
do knihovny a také si díky ní nemusíte zakládat tramvajenku – stačí si pouze dokoupit kupon na MHD. A především – bez průkazu studenta a čísla si nemůžete zapisovat
předměty! Slouží totiž pro vstup do studijního informačního systému (SIS), k němuž získáte přístupové heslo ve
výdejním centru průkazů.
Co když přeruším či ukončím studium?

Vítejte

mezi námi!

Přicházíte tím o všechny výhody se studiem spojené. Platí
to jak v situaci, když studium dokončíte, tak i když se rozhodnete studia zanechat nebo je vaše studium ukončeno
pro neplnění studijních povinností, jež upravuje studijní
a zkušební řád. Všechny takové situace týkající se studia
upravuje zákon o vysokých školách, vnitřní předpisy UK
a jednotlivých fakult, zejména Studijní a zkušební řád UK
a fakultní Pravidla pro organizaci studia.

Důvody pro ukončení studia:

Splnili jste podmínky přijetí na Univerzitu
Karlovu a zápisem do prvního ročníku studia jste
získali oficiální status studenta vysoké školy.
Co dál? Přinášíme odpovědi na vaše otázky.
TEXT Jitka Jiřičková

→ Překročíte maximální povolenou dobu
studia.
→ Nesplníte požadavky stanovené řádem
pro zápis do dalšího úseku studia.
→ Nesplníte podmínky týkající se
opakovaného zápisu předmětů, případně
nezískáte dostatečný počet kreditů.

FOTO Vladimír Šigut, Richard Cortés

→ Nevykonáte státní závěrečnou zkoušku
(respektive obhajobu závěrečné práce) ani
ve stanovených opravných termínech.
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Bez

imatrikulace

to dříve nešlo

Imatrikulace
se řídí Řádem
imatrikulací
a promocí
Univerzity
Karlovy.
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Historie univerzitních imatrikulací
a promocí sahá až do středověku.
Z dnešního pohledu může být docela
překvapivé, že v dřívějších dobách měla
úvodní imatrikulace pro studenty daleko
větší význam než promoce – tedy závěrečný
ceremoniál.
TEXT Lucie Kettnerová

FOTO René Volfík, Vladimír Šigut

zápisu. Imatrikulaci může student absolvovat před i po zápisu, datum se odvíjí od
kapacitních možností Velké auly Karolina
i časových možností univerzitních hodnostářů,“ doplňuje docentka Čornejová.

„Od založení do josefínských reforem byla
Univerzita Karlova, stejně jako ostatní
středověké vysoké školy či raně novověké
akademie, právním subjektem, který měl
nejenom vlastní samosprávu, ale i vlastní
soudnictví,“ uvádí historička Ivana Čorne
jová. Všichni učitelé, studenti, a dokonce
i obyvatelé vesnic, jež patřily univerzitě, tak
v případě prohřešku spadali pod univerzitní
soudnictví. A stejně tomu bylo i při řešení
majetkových záležitostí.
Zápisem do matriky, tedy imatrikulací,
se student stal členem akademické obce
a platila pro něj pravidla, která se vztahovala na všechny univerzitní členy. Přináležet
pod univerzitní soud bylo výhodné, neboť
k mladým studentům býval benevolentnější
než soud městský.
Když v roce 1784 (za Josefa II.) pozbyla
univerzita vlastní soud, stala se imatrikulace
spíše symbolickým aktem – a zůstala jím
až doposud. „Dříve začínala studia dnem
imatrikulace, zatímco podle současného vysokoškolského zákona se počítají podle data

Obřady nejsou tak starobylé

Současná podoba imatrikulace není až tak
starodávná, jak by se snad mohlo zdát. Od
josefínských reforem až do roku 1920 probíhaly všechny obřady na univerzitě velmi
civilně. „V podobě, jak je známe dnes, se
odehrávají teprve od roku 1948, kdy byly
zhotoveny nové taláry. A po roce 1989 už
se jen upravily texty slibů,“ upřesňuje Čornejová.

7

Matematicko-fyzikální fakulta

Katolická teologická fakulta

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Husitská teologická fakulta

doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

Právnická fakulta

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Děkanky, děkani
a jejich fakulty

Přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

Filozofická fakulta

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Evangelická teologická fakulta

doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.

1. lékařská fakulta

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Pedagogická fakulta

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

2. lékařská fakulta

Fakulta tělesné výchovy a sportu

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

3. lékařská fakulta

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Fakulta sociálních věd

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D

Lékařská fakulta v Plzni

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Fakulta humanitních studií

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
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Mapa fakult

STŘÍŽKOV
KOBYLISY

66

PRAHA

45

7

NÁDRAŽÍ
HOLEŠOVICE

Evangelická teologická fakulta UK
2. Černá 646/9, Praha 1
Husitská teologická fakulta UK
3. Pacovská 350/4, Praha 4

65
62

1. lékařská fakulta UK
5. Kateřinská 32, Praha 2 (děkanát, fakulta
má pracoviště i v pěti pražských nemocnicích)

1

8
47
30

PETŘINY

2. lékařská fakulta UK
6. Šimůnkova 4/1596, Praha 8
7. Budínova 2, Praha 8
8. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6
9. V Úvalu 84, Praha 5
10. Plzeňská 130/221
11. U Nemocnice 3, Praha 2
12. Bruslařská 10, Praha 15

63

61
51

NEMOCNICE
MOTOL

ANDĚL
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3. lékařská fakulta UK
13. Ruská 2411/87, Praha 10
14. Ruská 2200/91, Praha 10
15. Šrobárova 48/49, Praha 10
16. Šrobárova 1150/50, Praha 10

10

Rektorát Univerzity Karlovy
Ovocný trh 560/5, Praha 1

Lékařská fakulta v Plzni UK
17. Husova 3, Plzeň
18. Alej Svobody 31, 76, 80, Plzeň
19. Bolevecká 30-32, Plzeň
20. Lidická 4, 6, 8, Plzeň
21. E. Beneše 13, Plzeň
22. Karlovarská 48, Plzeň

59 58
ZLIČÍN

JINONICE
NOVÉ
BUTOVICE

STODŮLKY

2

35 34
MŮSTEK
56
52

KŘIŽÍKOVA
JIŘÍHO
Z PODĚBRAD

ŽELIVSKÉHO
STRAŠNICKÁ

5
11
I. P. PAVLOVA
40 39
41
48
37 49 43
38
42
SMÍCHOVSKÉ
NÁDRAŽÍ

FLORA

NÁMĚSTÍ
MÍRU

15
16

SKALKA

13
14

BRANDÝS
NAD LABEM

PRAŽSKÉHO
POVSTÁNÍ
PANKRÁC
BUDĚJOVICKÁ
KAČEROV

ROZTYLY

3

54

CHODOV

Přírodovědecká fakulta UK
37. Albertov 3, 6, 8, Praha 2
38. Hlavova 8, Praha 2
39. Viničná 5, 7, Praha 2
40. Benátská 2, 4, Praha 2
41. Na Slupi 16, Praha 2
42. Horská 3, Praha 2
43. Legerova 5, Praha 2
44. Bruslařská 10, Praha 15

OPATOV

18

Matematicko-fyzikální fakulta UK
45. V Holešovičkách 747/2, Praha 8
46. Sokolovská 49/83, Praha 8
47. Malostranské nám. 2/25, Praha 1
48. Ke Karlovu 2026/5, 2027/3, Praha 2
49. Albertov 2098/9a, Praha 2
50. Bruslařská 10, Praha 15
Pedagogická fakulta UK
51. Myslíkova 7, Praha 1
52. Magdalény Rettigové 4, 8, Praha 1
53. Celetná 13, Praha 1
54. Královická 915, Brandýs nad Labem
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Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
62. José Martího 31, Praha 6
63. Újezd 450, Praha 1
64. Bruslařská 1132/10, Praha 15
Fakulta humanitních studií UK
65. José Martího 31, Praha 6
66. Pátkova 2137/5, Praha 8

DEPO
HOSTIVAŘ

VYŠEHRAD

HŮRKA

Fakulta sociálních věd UK
55. Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
56. Opletalova 26, Praha 1
57. U Kříže 3, Praha 5
58. Pekařská 16, Praha 5
59. Pekařská 10, Praha 5
60. Celetná 20, Praha 1
61. Voršilská 1, Praha 1

ČERNÝ
MOST

INVALIDOVNA

46

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UK
29. Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové
Filozofická fakulta UK
30. Josefská 6. Praha 1
31. nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1
32. Celetná 3 a 20, Praha 1
33. Hybernská 3, Praha 1
34. Jindřišská 27, Praha 1
35. Panská 7, Praha 1
36. U Kříže 10, Praha 5

HLOUBĚTÍN

MUZEUM

36 57

LUŽINY
LUŽINY

Lékařská fakulta v Hradci Králové UK
23. Šimkova 870, Hradec Králové
24. Nezvalova 265, Hradec Králové
25. Dlouhá 91, Hradec Králové
26. Zborovská 2089, Hradec Králové
27. Sokolská 851, Hradec Králové
28. Zámostí 683, Hradec Králové

RADLICKÁ

VYSOČANSKÁ
PALMOVKA

MALOSTRANSKÁ
FLORENC
4
STAROMĚSTSKÁ
31
53
32
60
33

55

RAJSKÁ
ZAHRADA

ČESKOMORAVSKÁ

HRADČANSKÁ

DEJVICKÁ

NÁDRAŽÍ
VELESLAVÍN

KOLBENOVA

VLTAVSKÁ

BOŘISLAVKA

Právnická fakulta UK
4. nám. Curieových 901/7, Praha 1

PROSEK

20
22

PLZEŇ

19

HRADEC
KRÁLOVÉ

18 18

64
12
50
44

23
25
24
28

17
27
26
21

HÁJE

11

29

Proporce jsou pouze orientační. Mapa a ilustrace: Richard Cortés

Katolická teologická fakulta UK
1. Thákurova 676/3, Praha 6

LETŇANY

LÁDVÍ

Proporce jsou pouze orientační.

Vyprávíme
příběh vědy

V koronavirové
krizi pomáhali
i medici pěti
lékařských
fakult z Prahy,
Plzně a Hradce
Králové
(na snímku).

Fakulty
a výzkumná
střediska UK
nabídly svoji
kapacitu pro
testování
vzorků viru
SARS-CoV-2.

Přední vědci UK –
jako Ivan Hirsch či
Ruth Tachezy (oba na
snímku) – se zapojili do
boje s nemocí covid−19.

Je pravdou, že vývoj událostí na konci minulé zimy a letošního jara zaskočil všechny.
Náhlá vlna „covidu“, psychologický dopad
jeho účinků v zemích s nižší úrovní zdravotnictví a jeho nevypočitatelný vliv na
prakticky všechny sféry života společnosti
vedl ke zmatečným a často vzájemně se vylučujícím reakcím na úrovni jednotlivých
států a vlád.
V případě výuky a výzkumu na Univerzitě Karlově bylo zapotřebí několika týdnů,
než se podařilo najít způsoby, jak se v rámci
striktně stanovených mantinelů pohybovat
a jak – pokud možno – dostát stanoveným
termínům a obsahu výuky. Nicméně musím ocenit, jak rychle bylo možné prakticky
úplně přejít na vzdálenou výuku a udržet
v chodu naplňování tolika sylabů i díky
moderním technologiím umožňujícím in-

tenzivní kontakt se studenty, s kolegy a rovněž účast na mezinárodních konferencích
z pohodlí pracovny či domova.
Ano, byla to z nouze ctnost, ale naše
univerzita (stejně jako řada dalších škol)
prokázala, že jsme dnes schopni se úspěšně
vypořádat i se zcela nečekanými výzvami.
Kdo jiný by to také měl umět než vědci!
Příběh této krize je totiž v první řadě příběhem vědy a leadershipu.
Miroslav Bárta
prorektor UK pro vnější vztahy,
egyptolog a držitel ocenění Česká hlava 2019
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Ověřili jsme si, že u řady
studijních programů lze
interaktivní on-line výuku vést
stejně kvalitně jako prezenční.

Jaké možnosti „studia na dálku“
nabízí UK v případě dalších epidemických vln?

Jděte za svými
sny – překážkám
navzdory

„Celouniverzitně podporujeme on-line výuku
prostřednictvím mnoha nástrojů,“ říká profesorka Milena Králíčková, prorektorka UK
pro studijní záležitosti, jež vysvětluje, jak se
Univerzita Karlova poučila z jarního nástupu
koronavirové krize a nemoci covid-19.
TEXT Martin Rychlík

Věřím, že pro letošní podzim jsme na fakultách připraveni. Na realizaci zimního
semestru se aktivně pracuje a pokud bude
třeba, aby probíhal hybridně, tak věřím,
že to zvládneme. Celouniverzitně podporujeme on-line výuku v Microsoft Teams,
Adobe Connect a v našem klíčovém
„learning management systemu“ Moo
dle. Jakékoliv písemné práce – seminární,
ale i závěrečné – pak lze distančně tvořit
s vyučujícími v systému Turnitin, který za
tímto účelem používá většina nejlepších
univerzit na světě.

prostor je stejně možné v nástrojích pro
distanční výuku jako přímo v seminární
místnosti, ale také to, že jsou naopak jiné
oblasti spojené s praktickou výukou, které
zatím nijak distančně nahradit neumíme…
A také se ukázalo, že etika a důvěryhodnost je nekončící téma: a byť by akademičtí
pracovníci rádi studentům na sto procent
důvěřovali, že při zkouškách a testech jednají čestně, je též třeba kromě důvěry proti
opisování a podvádění v on-line nástrojích
provádět příslušné konkrétní kroky.

Univerzita byla pár měsíců dokonce
uzavřena. V čem jste se s kolegy po
učili?

Ověřili jsme si, že u řady studijních programů lze interaktivní on-line výuku vést
stejně kvalitně jako prezenční, že dát studentům při výuce k vlastním aktivitám

Co popřejete mladým lidem, kteří na
UK přicházejí nově?

Všem, kdo nyní na Karlovce začínají studovat, ze srdce přeji, ať je výuka i všechna
další činnost u nás baví! Ať si mohou i díky
univerzitě jít za svými sny a dělat v životě
to, co je bude naplňovat.

FOTO Vladimír Šigut, archiv UK

možná. A protože nás zajímá názor studentů, jak jsme to zvládli, zeptali jsme se
v letních měsících všech studentů prostřednictvím dotazníku ve studentském informačním systému (SIS), jak byli spokojeni
s on-line výukou. Pevně věříme, že se díky
jejich odpovědím ještě dále „odpíchneme“
k dalšímu zlepšení ve využívání distančních
prvků výuky.

Koronavirus mění školství i společnost… Jak to zvládá Univerzita Karlova?

Uplynulých několik měsíců nás mnohé
naučilo. Naši profesoři, docenti i asistenti
se ve značné míře sžili s nástroji, jež nám
umožnily on-line semináře i přednášky,
a pro mnoho z nich se tato oblast stala
podstatnou i do budoucna, kdy nejspíše
bude prezenční výuka už v různé míře
14

„O tom, jak jsme to na jednotlivých fakultách zvládli,
si můžete přečíst také v univerzitním magazínu iForum
v seriálu článků Učíme se na
dálku,“ doporučuje prorektorka Králíčková.

15

Až na dveře
zaklepe první
seminární práce
Na vysoké škole potřebujete pro zpracování
každé seminární práce načíst řadu odborné
literatury. Knihovny Univerzity Karlovy nabízejí
nejen tradiční tištěné knihy, časopisy a skripta,
ale také řadu elektronických informačních
zdrojů – vědecké články, e-knihy, tematické
databáze, encyklopedie či multimédia –, které
jsou dostupné on-line ze školy, z domova nebo
kavárny. Jednoduše odkudkoliv. Přečtěte si, kde
je najdete a jak s nimi pracovat.
TEXT Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

FOTO Vladimír Šigut

formace z většiny předplácených databází,
které jsou na univerzitě dostupné. K dispozici vám jsou i vybrané volně dostupné
zdroje.

PEZ – Portál elektronických zdrojů

V Portálu elektronických zdrojů najdete na
jednom místě všechny elektronické informační zdroje, které máte k dispozici. Filtrovat je můžete dle abecedy, oborů nebo
fakult. K většině zdrojů lze přes portál
přistupovat i z domova, jediné, co k tomu
potřebujete, je heslo do CAS (Centrální
autentizační služby).

LF v Hradci Králové UK

Fakultní knihovny

Na Hradě 91, Hradec Králové

FaF UK

KTF UK

Heyrovského 1203, Hradec Králové

Thákurova 3, Praha 6

FF UK

ETF UK

nám . Jana Palacha 1/2, Praha 1

Černá 646/9, Praha 1

PřF UK

HTF UK

Viničná 7, Praha 2, Benátská 2, Praha 2

Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4

MFF UK

PF UK
nám. Curieových 901, Praha 1

Malostranské nám. 25, Praha 1

1. LF UK

PedF UK
Magdalény Rettigové 47, Praha 1

U Nemocnice 4, Praha 2

FSV UK

2. LF UK

Smetanovo nábř. 6, Praha 1

V Úvalu 84, Praha 5

FTVS UK

3. LF UK

José Martího 31, Praha 6

Ruská 87, Praha 10

FHS UK

LF v Plzni UK
Lidická 1, Plzeň

Pátkova 5, Praha 8

UK. Vyberte si tu svoji a napište, že máte
o dokument zájem – můžou ho zakoupit
nebo jej pro vás získat v jiné knihovně v ČR
i zahraničí.

mít některý z průkazů UK (přihlásíte se
pomocí čísla osoby, které je na průkazu UK
pod fotografií, a platného hesla pro Cen
trální autentizační službu UK).
Kde hledat: www.knihovna.cuni.cz/e-prihlaska

Jak se registrovat do knihoven UK?

Abyste mohli využívat veškerých služeb
knihoven UK, je nutné se předem on-line
registrovat. Registrace do všech knihoven
UK probíhá jednotně vyplněním elektronické přihlášky. Pro registraci je potřeba

Novinky ze světa elektronických
informačních zdrojů (EIZ) můžete
sledovat i na Facebooku
www.facebook.com/eizuk.

Kde hledat: www.ukaz.cuni.cz

SFX tlačítko v databázích

Narazíte-li kdekoli na ikonu s textem SFX,
můžete na ni bez obav klikat. Služba SFX
vám zjistí, jestli je možné si přečíst celý
text daného článku nebo knihy. Po kliknutí na ikonu se zobrazí seznam odkazů,
kde lze dokument otevřít. Pozor – k těm
označeným heslem „Přístup pouze pro“
se dostanete, jenom pokud jste z uvedené
fakulty. Jestliže text pro UK dostupný není,
zobrazí se odkaz na seznam knihoven na

Kde hledat: www.ezdroje.cuni.cz

UKAŽ

V centrálním vyhledávači UKAŽ si vyhledáte jak klasické tištěné knihy a časopisy
z fondů knihoven UK, tak i elektronické
časopisy, knihy, články, zprávy, hudebniny,
příspěvky z konferencí a další odborné in16

Něco vám
nefunguje nebo
máte dotaz
k elektronickým
informačním
zdrojům na UK?
Napište na
admin-eiz@cuni.cz.
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Koleje v Praze:
Kolej Jednota

Kolej v Brandýse
nad Labem:

Opletalova 38, Praha 1

Nová kolej

Kolej Budeč

Kralovická 1425, Brandýs nad Labem

Wenzigova 20, Praha 2

Kolej Švehlova
Slavíkova 22, Praha 2

Menzy v Praze:

Koleje Jižní Město – kolej Vltava

Menza Právnická

Chemická 953, Praha 4

nám. Curieových 7, Praha 1

Koleje Jižní Město – kolej Otava

Menza Arnošta z Pardubic

Chemická 954, Praha 4

Voršilská 1, Praha 1

Kolej Na Větrníku

Menza Albertov

Na Větrníku 1932, Praha 6

Albertov 7, Praha 2

Kolej Hvězda

Menza Budeč

Zvoníčkova 5, Praha 6

Wenzigova 20, Praha 2

Kolej Kajetánka

Menza Kajetánka

Radimova 35/12, Praha 6

Radimova 35/12, Praha 6

Kolej Komenského

Menza Sport

Parléřova 6, Praha 6

J. Martího 31, Praha 6

Kolej 17. listopadu

Menza Troja

Pátkova 3, Praha 8

Pátkova 3, Praha 8

Kolej areál Hostivař

Koleje, menzy
Univerzita Karlova nabízí ubytování pro
své studenty na jedenácti kolejích v Praze,
třech kolejích v Plzni, dvou kolejích
v Hradci Králové a jedné koleji v Brandýse
nad Labem. Kde budete při studiu bydlet
vy, už nejspíš víte, ale kde najdete svoje
spolužáky? A do jaké nejbližší menzy se
můžete jít levně a chutně najíst?
TEXT Jitka Jiřičková

FOTO Vladimír Šigut, archiv UK
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Weilova 2, Praha 10

Koleje v Plzni:

Menza v Plzni:
Menza Šafránkův pavilon
Alej Svobody 31, Plzeň

Kolej Bolevecká
Bolevecká 34, Plzeň

Kolej Heyrovského

Menza v Hradci Králové:

Heyrovského 5, Plzeň

Menza Na Kotli

Šafránkův pavilon

Na Kotli 1147, Hradec Králové

Alej Svobody 31, Plzeň

Koleje v Hradci Králové:
Kolej Jana Palacha
Palachova 1137, Hradec Králové

UK usiluje o
 udržitelnost kolejí

Kolej Na Kotli

a menz: dbá na úspory energií,

Na Kotli 1147, Hradec Králové

vody i třídění odpadu.

www.facebook.com/kolejeamenzyuniverzitykarlovy

Průvodce pro studenty
19prvních ročníků 19

Profesorko,
docente, doktoři...
Na střední škole jste si možná vystačili s oslovením
„paní profesorko“ či „pane profesore“. Ač tito středoškolští učitelé profesorské tituly spíše nemají, je to
tradice. Ovšem se vstupem na vysokou školu vám lze
doporučit adekvátní užívání akademických titulů,
které si dotyční pedagogové vysloužili. Tím spíše, že si
někteří na dodržování pravidel dosti potrpí...
TEXT Lucie Kettnerová

FOTO Vladimír Šigut, Richard Cortés

Užívat akademický titul lze již před
slavnostní promocí po složení státní
závěrečné, státní rigorózní nebo
státní doktorské zkoušky. Pozor ‒
uvádění titulu, který vám nepatří, je
právním přestupkem.

žený pane doktore“, ve druhém ale „vážená
paní docentko“. „Setkat se můžete také s titulem dr. h. c. (doctor honoris causa), což
je čestný doktorát, který se při oslovování
nepoužívá. Ocenění většinou mívají jiné
tituly, které jsou relevantnější,“ vysvětluje
(doktorka) Pavla Chejnová z katedry českého jazyka Pedagogické fakulty UK.
I při oslovování platí, že méně je někdy
více. Za nesprávné se tak považuje například
použití kombinace pán/paní, titulu a jména,
tedy „vážený pane doktore Nováku“, nebo
použití titulu v podobě zkratky, kupříkladu
„vážená PhDr. Nováková, Ph.D“.
Upustit od titulů je možné, budete-li
v kontaktu s vyššími akademickými hodnostáři, jako jsou například rektor, prorektor, děkan anebo proděkan. „V tomto
případě je vhodnější použít název funkce,
tedy třeba vážený pane děkane,“ doporučuje Chejnová.

Zamotat hlavu vám trochu může, když
se u pedagoga sejde akademický titul (třeba
docent) s hodností vojenskou (například
plukovník). Jak se správně zachovat, vám
jazykové příručky neporadí, protože pro
to jednotné pravidlo nemají. Odborníci
z Ústavu pro jazyk český Akademie věd
však doporučují používat na akademické
půdě tituly akademické. Obdobný případ
může nastat u církevních hodnostářů, jimž
přináleží oslovení „Vaše Excelence“ či „Vaše
Milosti“. I tady platí, že na fakultě byste
měli používat spíše tituly akademické.

Slovníček
nejběžnějších titulů
Bc.
bakalář
BcA.
bakalář umění

MVDr.
doktor
veterinárního lékařství

DiS.
diplomovaný
specialista

Ph.D.
doktor
PharmDr.
doktor farmacie

doc.
docent

PhDr.
doktor filozofie

dr. h. c.
čestný doktorát

prof.
profesor

DSc.
doktor věd

Vysoké školy v České republice udílejí více
než čtyřicet různých titulů. Některé stojí
před jménem, jiné až za ním, některé mají
vyšší platnost a jiné se v oslovování vůbec
nepoužívají. Jak je používat? Začněme od
toho nejnižšího, od bakaláře (se zkratkou
Bc.). S ním je to poměrně jednoduché –
jeho držitelé jej sice před jméno uvádějí, ale
oslovení „pane bakaláři“ se v češtině moc

neužívá. Začíná se až titulem magisterským, tedy „magistře/magistro“.
Pokud má pedagog u jména více titulů –
například Mgr. Jan Novák, Ph.D., respektive doc. MUDr. Jana Nováková, CSc.,
použijeme při oslovení vždy ten nejvyšší
titul, a je jedno, zda je před, či za jménem.
V prvním případě bychom tedy dotyčného
oslovovali podle doktorátu za jménem „vá20

RNDr.
doktor přírodních věd

Ing.
inženýr
Ing. arch.
inženýr architekt

MgA.
magistr umění

JUDr.
doktor práv

Mgr.
magistr

MDDr.
doktor
zubního lékařství

MUDr.
doktor
všeobecného lékařství
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Th.D.
doktor teologie
ThDr.
doktor teologie
ThLic.
licenciát teologie

Lidé

univerzitní

Na univerzitě se nepohybují jen učitelé, vědci
a studenti, nýbrž i „neakademičtí pracovníci“,
bez nichž by ovšem denní provoz UK nebyl možný.
Toto jsou jen někteří z mnoha set:

1. 10. – 31. 10. 2020
SLEVA

VŠECHNY NABÍZENÉ KNIHY MÁME
NA SKLADĚ, A PROTO SI JE MŮŽETE
VYZVEDNOUT V NAŠÍ PRODEJNĚ JIŽ
DRUHÝ DEN PO OBJEDNÁNÍ.

20 %

Knihkupectví Karolinum
Celetná 18, Praha 1
tel. 224 491 448
knihkupectvi@ruk.cuni.cz

NA TIŠTĚNÉ
I ELEKTRONICKÉ
TITULY
NAKLADATELSTVÍ
KAROLINUM

Sleva platí i pro nákup v e-shopu
WWW.KNIHKUPECTVIKAROLINUM.CZ
Otevírací doba:
po–pá 9–19, so–ne 11–18
KNIHKUPECTVÍ A NAKLADATELSTVÍ
NAJDETE TAKÉ NA FACEBOOKU.

TEXT Marcela Uhlíková, Martin Rychlík, Jitka Jiřičková
FOTO René Volfík, Vladimír Šigut, Václav Kříž

Václav Pánek

Josef Florián
Je naším „mužem z recepce“; více
než sedm let vítá a zdraví příchozí
do Karolina. Pochází z vesničky
u Mnichova Hradiště, dlouhých
35 let se věnoval kantořině.
„Práce pro univerzitu mi do života
přinesla tolik zajímavých momentů
a výjimečných osobností, stěží bych
je jinak potkal. Byli mezi nimi skvělí
vědci, významní politici i úspěšní
sportovci, naši i zahraniční,“ líčí pan
Florián. A kdyby to prý někdo „uměl
zařídit“, úplně ze všeho nejvíc by si
přál, aby na UK zavítal Jules Verne,
jeho oblíbený spisovatel, jehož vize
předčily dobu, ve které žil.

Hana Bednářová
V maturitním ročníku s radostí
zjistila, že se její oblíbená čeština
dá studovat na vysoké škole jako
samostatný program. Ač pochází
z jižní Moravy, zatoužila nejvíce po
Filozofické fakultě UK. Přihlásila
se, a přestože ji vzali na více škol
zároveň, upřednostnila Prahu i kvůli
kouzlu metropole. Již od roku 2007
je součástí „fildy“; po absolutoriu
bakalářských i magisterských
studií bohemistiky nyní pracuje jako
vedoucí oddělení přijímacího řízení
a vnějších vztahů FF UK. „Jsem
fakultní člověk do morku kostí,“ říká
Hanka, jež na UK finišuje i doktorát.
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Správce poslucháren Lékařské
fakulty UK v Hradci Králové
neustále třímá nezbytné klíče
a dva mobily. O sobě mluví
nerad, ale jakmile se jej zeptáte
na budovu, kterou zná jako své
elegantní polobotky, je jasné, kde
je pro něj druhý domov. Pracuje
zde skoro třicet let a každý den
odemyká místnosti a startuje
počítače a vybavení. „Občas se
někdo diví: Proč jim jen neotevřeš
a nezamkneš? Na to odpovídám:
Co bys dělal, kdybys měl na starost
deset poslucháren a z osmi ti pak
volali, že jim něco nefunguje?,“ říká
Pánek, jenž vše ohlídá.
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Praha

Sportovní areál v Hostivaři o rozloze téměř
sedmi hektarů se nachází v Bruslařské ulici
v Praze 15 a nabízí řadu sportovišť: krytý
plavecký bazén, víceúčelovou halu sálových
sportů, posilovnu, saunu, venkovní sportoviště, deset tenisových dvorců, fotbalové
i softbalové hřiště a tak dále. Sportoviště
jsou určena především k výuce studentů
UK, ale případně i jejich zájmové tělovýchovné činnosti v rámci sportovních klubů
působících při fakultách UK.
Specializovaná Fakulta tělesné výchovy
a sportu UK navíc pronajímá některá svá
sportoviště, kde si můžete s přáteli zahrát
tenis, badminton, basketbal, fotbal nebo
florbal či ping-pong. A kdo by chtěl zkusit
divočejší rafting v Troji, najde potřebné
kontakty na webech UK.

Hradec Králové
Dvě tamní fakulty UK – lékařská a farmaceutická – lákají své studenty k utužování
v józe, v ledním hokeji, bruslení, kondiční
kulturistice, tenise a florbale, respektive
v kalanetice, kanoistice, kroketu, lakrosu
i lezení po stěně, s čímž poradí katedry tělesné výchovy.

Plzeň

Neplavte

v tom,
zaplavte si

Lékařská fakulta UK v Plzni nabízí sportovní vyžití a také zázemí například pro
squash, volejbal, florbal, futsal, fotbal, aerobik, tenis, basketbal nebo badminton.
Rektorský
sportovní den
se má konat
12. května 2021.

Po vysilující přednášce nebo před náročnými
zkouškami nezapomínejte na zdravý pohyb,
neboť již staří Řekové prosazovali soulad krásné
duše i těla (kalokagathia). Kde sportovat?
TEXT Martin Rychlík

FOTO Vladimír Šigut, René Volfík
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Hokejem žiju,

ale snažím se mít
i záložní plán

Tvrdohlavá Tereza
Kmochová se pro
lyžování narodila
Tereza Kmochová (29)
dokončila na PřF UK
magisterské studium
oboru Imunologie.
Na deaflympiádách
získala 15 medailí
v alpském lyžování
a boduje i mezi zdravými
lyžaři, je členkou reprezentančního „B“ týmu.
V roce 2015 byla zvolena
nejlepší neslyšící
sportovkyní světa.

Jaroslav Brož (20) je hokejový útočník prvoligového týmu HC Slavia Praha. V mládežnických
kategoriích byl vyhlášeným střelcem, objevil se
i v reprezentačních výběrech do 18, 19, a 20 let.
Druhým rokem studuje obor Tělovýchova a sport
na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK.
TEXT A FOTO Jiří Novák

mových her, orientačních běhů, hry v noci,
zpívání u ohně, spousta nových přátelství.
Byla tam spousta seznamování a vlastně
pochopení, o čem celá FTVS je – spolupráce, skvělá parta, zábava a taky nějaké to
učení v přírodě.

Spojit sportovní kariéru se studiem
není jednoduché. Byl vám někdo
v rodině vzorem?

Neřekl bych úplně vzorem, ale asi nejvíc
jsem pozoroval na sestře, jak to funguje
a jak to jde. I když to bylo trochu zcestné,
protože jí jde od ruky všechno. Sestra studuje Českou zemědělskou univerzitu –
obchod a podnikání s technikou.

Kterou z alpských disciplín máte nejraději?

Vy jste si vybral FTVS – proč zrovna
obor Tělovýchova a sport?

Upřímně – nejvíc jsem chtěl na management. Ale nezvládl jsem matematiku (směje
se). Ale tento obor je mi nejbližší a zatím
jsem nadšený. Chtěl bych dokončit bakalářské studium a pak se budu rozhlížet, co dál.
Hokejisté dlouhé prázdniny nemívají,
už v červenci se připravují na další
sezonu. Stihl jste vůbec nějakou dovolenou?

Byl jsem s rodinou a také zažil skvělý kurz
s FTVS ve Stráži nad Nežárkou. Plno tý-
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TEXT Marcela Uhlíková

Jednoznačně obří slalom, královskou disciplínu, bývá v něm největší konkurence.
Ve sjezdu už se někdy trochu bojím a ve
slalomu jsem zase rok od roku pomalejší,
prostě už nejsem nejmladší. Baví mě i super obří slalom, ale nesmí být moc těžký
a prudký.

FOTO Vladimír Šigut

Jak se dá skloubit studium na UK
s vrcholovým sportem?

Je to náročné. Dělat dvě věci najednou –
a hlavně na sto procent – nejde dost dobře.
Když se odpoledne vrátíte z kopce, jste totálně grogy. Trochu si na pokoji odpočinete
a po obědě vás většinou čeká další, i když
lehčí tréninková fáze. A večer jste ráda, že
se skulíte do postele... Na učení není ani
pomyšlení, proto říkám, že v létě studuji
a v zimě lyžuji.

Jak vypadá zázemí špičkové lyžařky?

Můj realizační tým, to jsou hlavně rodiče.
Máma je mojí trenérkou, doprovází mě
na všechny závody, dělá mi řidiče i „servisáka“, maséra, a když je potřeba i psychologa. Já nám oběma za to na závodech
vařím (usmívá se). Když může, tak s námi
jezdí i táta.

Kompletní verze článků i další díly
seriálu o sportovcích na UK můžete
pravidelně sledovat na iforum.cuni.cz.
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→ Odpovíme na všechny vaše
otázky od průkazů až po
studium v zahraničí.

Stáhněte si
naši apku!

→ Poradíme, jak studovat, i když
vás v životě potkaly komplikace.

Mobilní aplikace
UK Point vám pomůže
rychle se zorientovat
v nabídce našich služeb. Funguje na iOS
i na Androidu. Vyhledejte název UK Point
přímo v Google Play
nebo App Store.

→ Pomůžeme vám najít tu
správnou kariérní cestu.
UK Point je místo, kde najdete všechny informace a služby
spojené s Univerzitou Karlovou. Když si s něčím nebudete
vědět rady, stačí nás kontaktovat a my uděláme vše pro to,
abychom vám pomohli.

UK Point.

Jsme tu pro vás.
Ozvěte se nám.

Informace
a služby
na jednom
místě

Máte pocit, že se nevyznáte ve všech možnostech, které
vám Karlovka nabízí? Nejste si jisti, co a jak na univerzitě
funguje? Zodpovíme každý váš dotaz, poradíme, nasměrujeme. E-mailem, telefonicky, osobně. Jsme vám k dispozici
po celou dobu studia. Nebojte se na nás obrátit. Od toho
tu jsme.

UK Point
Celetná 13, Praha 1
iv
Un

Telefon: 224 491 850
E-mail: info@cuni.cz
Web: ukpoint.cuni.cz
Facebook: UK POINT
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Pomáháme

→ Ubytovací stipendium 1. kategorie: nárok
1‚5násobku životního minima.

studentům

→ Ubytovací stipendium 2. kategorie: příjem
posuzované společné domácnosti do 2‚7násobku životního minima.

Nová budova
Impakt při
MFF UK je
vybavena
i štítky pro
nevidomé
a myslí na
handicapované.

TEXT Šárka Vohlídalová,
Centrum Carolina – UK Point
FOTO Vladimír Šigut, Richard Cortés

Socioekonomicky znevýhodnění studenti
mohou navíc dostat i podporu od staršího
studenta či studentky UK, a to formou
takzvaného mentoringu. Mentor/ka jim
může pomoci překonat počáteční obtíže
a pomoci zorientovat se na univerzitě. Dále
mohou ekonomicky znevýhodnění studenti
čerpat socioekonomické poradenství, kde
získají informace o podpoře od různých
nadací a mohou se zde přihlásit k odběru
informací o aktuálně nabízených brigádnických místech v rámci univerzity a podobně.

společné domácnosti nepřesáhne hranici

znevýhodněným

„Mám hodně sourozenců
a rodiče si nemohou
dovolit podporovat mě
finančně při studiu.
V Centru Carolina mi
poradili, jaké nadace
mohu žádat o pomoc.
Když se mi rozbil
notebook a potřebovala jsem ho na psaní
diplomky, půjčili mi jej,“
vypráví studentka Jana.

Mentoring od starších studentů

mají ti studující, u nichž příjem posuzované

Studující, u nichž příjem posuzované domácnosti nepřesáhne 1‚5násobek životního minima, mají při splnění podmínek
nárok i na sociální stipendium. V případě
souběhu ubytovacího stipendia ve zvýšené
míře 1. kategorie a sociálního stipendia
však nedochází k výplatě těchto příspěvků
v plné výši, ale výsledná částka se snižuje
dle vzorce. Studujícím Pedagogické fakulty
UK, kteří pobírají sociální stipendium, je
navíc vypláceno dalších 2500 Kč/měsíc.

Na Centrum Carolina (CC) v Celetné
ulici 13 se můžete obrátit i vy, pokud se
nacházíte v obtížné finanční situaci. Využít
můžete například stipendií. S ohledem na
posouzení příjmové situace vám může být
ve zvýšené výměře přiznáno stipendium
sociální či ubytovací. Vedle této podpory
je možné zajistit zapůjčení notebooku či
jiných pomůcek. CC rovněž poskytuje kontakty na nadace, jež podporují ekonomicky
znevýhodněné studentky a studenty.
Kdo může získat stipendium

Prominutí poplatku za studium
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Jakmile se evidujete mezi studující se speciálními potřebami, můžete využívat některou z řady služeb, které Univerzita Karlova
nabízí. Přehled veškeré podpory studentům
s psychickými obtížemi nebo se sluchovým,
tělesným, zrakovým či jiným postižením
naleznete na stránkách Centra Carolina.
Tamtéž referujeme o aktuálním stavu bezbariérové přístupnosti hlavních budov UK
a jejích součástí.

Půjčíme notebook i čtečku

CC nabízí studujícím, kteří jsou v obtížné
finanční situaci, možnost zapůjčení technických pomůcek: notebooku, diktafonu
či čtečky. Služba je k dispozici všem, kteří
splňují podmínky pro přiznání sociálního nebo zvýšeného ubytovacího stipendia (dle platných univerzitních předpisů).
Skutečnost je zapotřebí doložit rozhodnutím o přiznání sociálního nebo zvýšeného
ubytovacího stipendia platným pro daný
akademický rok. Základní výpůjční doba je
šest měsíců, nicméně může být dále prodloužena, pokud nejsou evidováni další
zájemci.

Nejběžnější je stipendium na podporu ubytování. V základní míře je určeno těm, kteří
mají trvalý pobyt v jiném okrese, než ve
kterém je místo jejich studia (případně
mimo hlavního města Prahy, je-li místo jejich studia na území Prahy). U ubytovacího
stipendia ve zvýšené míře tato podmínka
neplatí a stipendium je poskytováno na základě posouzení sociální situace:

Studenti se speciálními potřebami

Kontakt
Centrum Carolina
Celetná 13, Praha 1
centrumcarolina.cuni.cz
centrumcarolina@cuni.cz
+420 224 491 850
+420 224 491 896
Socioekonomické poradenství:
blanka.stefanicova@ruk.cuni.cz
Pomůcky: jana.vlasakova@ruk.cuni.cz

Jestliže se nacházíte v tíživé sociální situaci
a byl vám vyměřen poplatek za překročení
standardní doby studia, můžete požádat
o jeho snížení či prominutí. Studující může
podat odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne
doručení rozhodnutí. Odvolání může podat
účastník řízení nebo osoba, kterou studující
zplnomocní.
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První

psychologická

pomoc

Telefonická pomoc

„Během studia se mi zhoršily úzkosti. Šel jsem
se raději zeptat na psychologické poradenství
Centra Carolina, zda by nebylo lepší si studium
rozložit. Na fakultě mi následně vyšli vstříc
a domluvil jsem si individuální studijní plán,“
vypráví student UK Pavel o tom, co mu ulevilo.
TEXT Šárka Vohlídalová, Centrum Carolina – UK Point

Studentům prvních ročníků někdy chvíli
trvá, než si najdou svůj styl učení, rozvrhnou si úkoly nebo se naučí zvládat neús
pěch. Nebojte se, na Univerzitě Karlově na
to nejste sami!

FOTO Shutterstock

Poradny na fakultách

Pomoc nabízejí i různě specializované
poradny na jednotlivých fakultách. Jejich
služby jsou primárně určeny studentům
a zaměstnancům daných fakult, ale někdy
je mohou po domluvě využívat i osoby
z ostatních součástí UK. Poradenství je až
na výjimky poskytováno bezplatně.

Poradny Centra Carolina

Tyto poradny jsou určeny studentům celé
UK, tedy bez ohledu na fakultu. Můžete se
na ně obrátit s čímkoli, co vás trápí, ať už se
jedná o záležitosti týkající se studia, financí,
nebo mezilidských vztahů. Naši odborníci
se vám budou snažit pomoci a podpoří vás
v řešení problému. Konzultace probíhají
individuálně a služby jsou bezplatné, včetně
koučinku.

Krizová
a psychologická
podpora mimo UK

Seznam fakultních poraden v sekci
Poradenské služby na:
www.centrumcarolina.cuni.cz

Pracoviště poskytující
krizové služby

Linka bezpečí (pro studenty do 26 let)
Tel.: 116 111 (nonstop)
Web: www.linkabezpeci.cz
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
(odpověď do tří dnů)
Chat: 9.00 až 13.00, 15.00 až 19.00 hodin

Centrum krizové intervence,
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Centrum nabízí okamžitou pomoc bez
nutnosti objednání (24 hodin denně).
Adresa: Ústavní 91,
Praha 8 – Bohnice, 181 02
Tel.: 284 016 666
Web: www.bohnice.cz/krizova-pomoc

Linka důvěry( Centra krizové
intervence PN Bohnice)
Tel.: 284 016 666 (nonstop)
Web: www.bohnice.cz/krizova-pomoc

Krizové centrum Riaps
Centrum nabízí rovněž pomoc
nonstop, po celý den.
Adresa: Chelčického 39,
Praha 3 – Žižkov, 130 00
Tel.: 222 586 768, 222 582 151
Web: www.csspraha.cz/krizove-centrum-riaps

Pražská linka důvěry
Tel.: 222 580 697 (nonstop)
Chat: www.chat-pomoc.cz (v provozu
každý den kromě nedělí)
Diakonie SOS Centrum
Tel.: 777 734 173 (v pracovní dny od 9.00
do 20.00 hodin)
Web: www.soscentrum.cz

Další pomoc pro studenty
s psychickými obtížemi

Linka první psychické pomoci
Tel.: 116 123 (denně od 8.00 do 18.00 hodin)
Web: www.linkapsychickepomoci.cz

Nevypusť duši, z. s.
Web o problematice psychického zdraví
Tel.: 777 215 288 (v pracovních dnech
od 9 do 17 hodin)
E-mail: info@nevypustdusi.cz
Web: www.nevypustdusi.cz
Aplikace Nepanikař
Aplikace První Psychická Pomoc
Obě ke stažení pro Android a Apple

Informace a možnost on-line
objednání termínů na:
www.centrumcarolina.cuni.cz
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Vydejte se
do světa
Během studia na Univerzitě Karlově může každý
student vyjet na zahraniční studijní pobyt. Nejčastěji
využívaný je výměnný program Erasmus+. V každém
stupni studia – tedy v bakalářském, magisterském
a doktorském – můžete vycestovat až na dvanáct
měsíců! První výjezd je přitom možné absolvovat již
od druhého ročníku studia na UK.
TEXT Ivana Herglová, Odbor zahraničních vztahů UK

Jiné školy, nové předměty, zajímaví lidé
a také poznávání odlišných kultur a prostředí. Co přesně budete v zahraničí dělat,
záleží jen na vás. Mezinárodní program
Erasmus+ umožňuje vycestovat na studijní
pobyt nebo na praktickou stáž v zahraničí.
V rámci studijního pobytu budete ve svém
studiu pokračovat na jedné z partnerských
škol UK, v rámci praktické stáže se můžete
ucházet též o místo v soukromých společnostech.

FOTO Shutterstock

Jak se na Erasmus dostanete?

Kontaktujte své katederní nebo fakultní koordinátory Erasmus+. Ti vás seznámí s aktuální nabídkou zahraničních pobytů a také
se všemi termíny, které je nutné dodržet.
Každá fakulta má jiné termíny pro podávání přihlášek. Počítejte s nutností projít
výběrovým řízením, a to nejen na své mateřské fakultě. Pokud si vyberete opravdu
prestižní top instituci, o niž mají zahraniční
studenti velký zájem, budete muset splnit
i podmínky kladené tamní univerzitou.

Kam všude můžete vyjet?

Výměna studentů v rámci programu Erasmus+ funguje mezi všemi zeměmi Evropské unie, zapojeny jsou ovšem i kandidátské
země EU jako Severní Makedonie, Turecko
nebo Srbsko a také země EFTA: tedy Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Univerzita
Karlova nabízí možnost navíc vycestovat
i do zemí, jež nejsou do programu Erasmus+ tradičně zapojeny – například jde
o země Balkánského poloostrova, Izrael
nebo některé postsovětské republiky.

Kolik studium v zahraničí stojí?

Každý student, který se kvalifikuje na zahraniční pobyt, má nárok na stipendium.
Jeho výše se liší v závislosti na zemi, do
které vyjíždí: obvykle se pohybuje od 400
do 700 eur na měsíc. Zájemci o Erasmus+
se zdravotním nebo jiným handicapem
a sociálně slabí studenti mohou zažádat
o individuální navýšení stipendia prostřednictvím Evropské kanceláře Rektorátu UK.
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Alžběta Pluhařová / Görlitz
(Lékařská fakulta v Hradci Králové UK)
„Na klinice v německém Görlitzu (Zhořelci) jsem absolvovala
povinné praxe posledního ročníku medicíny. Nejednalo se
o klasický „erasmový“ pobyt, ale o Erasmus Traineeship. Praxe
jsem měla sjednané na čtyřech odděleních: gynekologie
a porodnictví, interna, chirurgie a pediatrie. Nastupovala jsem
v říjnu a vracet se měla na konci dubna 2020. Kvůli pandemii
koronaviru jsem nakonec praxi předčasně ukončila a poslední
oddělení vynechala. Na začátku to bylo těžké. Žádný kurz vás na
realitu nepřipraví. Nikdo na vás nemluví pomalu a spisovně, ale
hovorově, s dialektem, používají se různé zkratky a než jsem si na
to zvykla, pár týdnů mi to trvalo. Nicméně stáž mě zaujala natolik,
že jsem se v Německu nechala zaměstnat. Dalším studentům
bych takovou stáž v zahraničí rozhodně doporučila.“

Anna Rodová / Glasgow
(Filozofická fakulta UK)
„Vyjela jsem ve druhém ročníku na University od Glasgow přes
Ústav české literatury a komparatistiky, tudíž hlavní část výuky
spočívala ve srovnávání knih a filmů. Každý z předmětů měl
konkrétní téma – ženské hrdinky, migrace a nostalgie, identita…
Hned na první hodině jsme rozebírali Spalovače mrtvol a bylo
zajímavé vidět pohled skotských studentů. S angličtinou jsem
problémy neměla, asi i díky tomu, že mnoho učitelů nepocházelo
ze Skotska, ale v obchodech nebo v restauracích to bylo jiné –
starší Skotové mají opravdu šílený přízvuk! Erasmus mi dal
opravdu mnoho. Naučila jsem se přežít v jiné zemi, kde jsem
nikoho neznala, a musela si vše zařídit sama. Na druhé straně
jsem si uvědomila, v čem je pro mě Česká republika skvělá, že je to
můj domov, kam se budu vždy ráda vracet.“

Zuzana Handlová / Helsinky
(Přírodovědecká fakulta UK)
„Studovala jsem chemii na University of Helsinki. Vybavení
laboratoří je velmi dobré, prošla jsem tam analytickým praktikem.
Všechny zkoušky jsou písemné, takže není třeba se bát ústního
vyjadřování se v angličtině. Předměty jsou zpravidla ohodnoceny
více kredity než u nás, stačí proto splnit jen několik předmětů
za semestr. Akademický rok je rozdělen do čtyř period po šesti
týdnech, dvě periody odpovídají našemu semestru. Zkoušky jsou
zpravidla vždy jeden týden, který následuje po každé periodě. Co
jsem považovala za velké plus, je fakt, že zkouškový týden druhé
periody končí před Vánocemi a vánoční prázdniny člověk nestráví
učením. Finové obecně nemají nejlepší angličtinu, takže myslím,
že se ta má posunula díky britským a americkým spolužákům.
Bydlela jsem v jednom ze studentských bytů, které jsou určené na
míru ‚erasmákům‘. Každý má svůj malý pokoj; kuchyň a koupelna
jsou sdílené.“
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Aliance 4EU+ propojí
šest silných univerzit

Sdílejme své
zkušenosti

Máme pro vás dobrou zprávu. Univerzita Karlova
je od roku 2018 v prestižním „klubu“, v mezinárodní univerzitní alianci se zkratkou 4EU+.
Díky tomu vznikají i společné kurzy, on-line
studijní moduly a programy počítající s fyzickou
i virtuální mobilitou studentů.
TEXT Petr Podzimek, Odbor vnějších vztahů UK

Loni v červnu zaznamenala aliance 4EU+
první velký úspěch, když ji Evropská komise vybrala jako jeden z pilotních projektů
iniciativy tzv. Evropské univerzity. Jejím
cílem je do roku 2025 vybudovat evropský
vzdělávací prostor, v němž budou studenti,
akademici a celé instituce úzce spolupracovat a vzájemně se inspirovat. A Univerzita
Karlova bude od počátku v centru tohoto
dění.

Alianci tvoří kromě UK také univerzity
v Heidelbergu, Kodani, Miláně, ve Varšavě
a pařížská Sorbonna. Tyto renomované
instituce usilují o maximální zjednodušení
spolupráce studentů, akademiků i administrativních pracovníků, abyste třeba právě
vy na některé z těchto škol v budoucnu
mohli studovat – anebo také dělat špičkovou vědu.
„Už nyní těchto šest univerzit spolupracuje na různých úrovních a studenti se setkávají na letních školách, seminářích nebo
společenských akcích. Tou zatím největší
bylo společné vystoupení školních sborů
ve Varšavě, kde se setkaly přes dvě stovky
4EU+ studentů,“ líčí Kristýna Kolínová
z Evropského centra Univerzity Karlovy.

Více informací 4EU+
www.4EUplus.eu
twitter.com/4EUplusAlliance
facebook.com/4EUplusAlliance

Ústřední témata 4EU+
1. Zdraví a demografické změny v městských aglomeracích.
2. Evropa v měnícím se světě: Porozumění odlišným
společnostem, kulturám, jazykům a jejich integrace.
3. Přetváření vědy a společnosti zapojováním informačních,
výpočetních a komunikačních technologií.
4. Biodiverzita a udržitelnost životního prostředí.
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Uvidět polární záři. Ochutnat chobotnici. Nakrmit
soba. Sledovat západ slunce na pláži. Najít si nové
přátele. Osamostatnit se. A rozmluvit se… Studium
v zahraničí nabízí tisíce zážitků.
TEXT Anna Hroudová Vovsová, Odbor zahraničních vztahů UK

FOTO studenti UK

Pomůžeme vám zvolit si studijní destinaci přesně podle vašich představ. Sledujte
proto naše sociální sítě – Facebook a Instagram – a připravujte se na svůj Erasmus už
od prváku!

Kdy je ten pravý čas začít uvažovat o studiu
v cizině? Právě teď: hned na začátku vašeho
studia na Univerzitě Karlově. Univerzitní
portál Charlesabroad.cz vám denně servíruje kompletní informace o studiu v zahraničí – a to doslova z první ruky, přímo od
studentů.
Na webu tak najdete články, podcasty,
fotografie a také profily partnerských zahraničních univerzit včetně nezbytných
informací o tamním ubytování, stravování,
studiu i studentském životě. Desítky studentů UK sdílejí své zážitky a jsou připraveni vám odpovídat na dotazy.

Web:
www.charlesabroad.cz
Facebook:
www.facebook.com/charlesabroad.cz
Instagram:
www.instagram.com/charlesabroad.cz
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Kavárny, bistra

a posezení

Kavárna U Rotlevů
Kamzíkova 4, Praha 1
Jen pár kroků od historických aul Karolina se
nachází Kavárna U Rotlevů. Nabízí příjemné
posezení nejen po vaší imatrikulaci či promoci,
ale po celý rok – a to také i na klidné zahrádce
kousíček od Staroměstského náměstí. Můžete
si vybrat ze široké nabídky zákusků včetně těch
bezlepkových, menšího občerstvení anebo
bohatých snídaní. Otevřeno mívá denně.

Hledáte-li azyl k soustředěnému studiu či
odpočinku, máme pro vás pár tipů na příjemné
kavárny poblíž fakult v Praze, Hradci Králové
i v Plzni. Další si už najdete sami, že?
TEXT Jitka Jiřičková

FOTO Vladimír Šigut, René Volfík, archiv UK

Kavárna Kampus Bistro

Studentský klub Celetná

Hradecká 1172/3, Hradec Králové

Celetná 20, Praha 1

Moderní restaurace se zahrádkou sídlí kousek
od budovy Farmaceutické fakulty UK. Nabízí
snídaně, svačiny, lehké obědy, drinky i výběrovou kávu. Ve všední dny připravuje denní a stálé
menu – a to běžně až do 21 hodin večer, což oceňují hradečtí studenti i další akademici.

Klub v Celetné ulici přímo pod „fildou“ nabízí –
za normální nepandemické situace – prima
posezení, dostatek zásuvek a přístup k internetu,
občerstvení za studentské ceny i příznivou otevírací dobu. Ať už si chcete jen tak posedět s přáteli, nebo se připravit na zkoušku, jste na dobré
adrese. Několikrát do měsíce tu obyčejně bývají
koncerty či akce stejně jako studentské konference a neoficiální setkání kateder i spolků. Klub
mívá otevřeno až do půlnoci.

Le Frenchie café

Kampus Hybernská

Smetanovy Sady 332/6, Plzeň

Hybernská 4, Praha 1

A doporučení od Plzeňáků: kavárna u parku
naproti budově Lékařské fakulty v Plzni servíruje
již od ranních hodin dobroty podle původních
francouzských receptur a z poctivých surovin.
Při učení se můžete občerstvit koláči, dortíky,
kávou, džusy… Kavárna mívá otevřeno ve všední
dny prakticky po celý den, ale nabízí studentskému lidu azyl rovněž o víkendech.

Pakliže hledáte klidné útočiště v pražském
centru, nevíte, co s načatým večerem, nebo si
potřebujete doplnit výbavu do bytu (!), zajděte do
netradičního kampusu UK. Najdete tam kavárnu,
komunitní zahrádku, čítárnu i „knihovnu věcí“.
Opět: za běžné situace (bez covidu) probíhají
v Hybernské vernisáže, festivaly či koncerty.
Kavárna nabízí kávu za lidové ceny, návykové
koláče a knížky k počtení, přičemž akademici-rodiče ocení i hrací místnost pro děti.
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Sbor a orchestr Univerzity Karlovy

Debatní klub studentů a přátel UK

web: www.sboraorchestruk.cz

web: www.dkuk.cz

Sbor a orchestr Univerzity Karlovy tvoří
v současnosti padesát nadšených studentů
a čerstvých absolventů UK, kteří do svých
řad každoročně přijímají také zahraniční
zpěváky ze studijního programu Erasmus.
Sbor spolupracuje rovněž s vynikajícími
profesionálními sólisty z Opery Národního
divadla či Opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci.

Kompletní
seznam spolků:
cuni.cz/UK-8518.html

Spolkovým

žitím živ
je student

Baví vás debatovat,
hledáte parťáky
na volejbal anebo se
chcete setkávat s lidmi
týchž zájmů? Každý si
na Univerzitě Karlově
najde to své: od spolků
sdružujících studenty
napříč univerzitou až
po nejrůznější zájmové
spolky, které naleznete
na každé fakultě.

Charlie

Queer a LGBT sdružení UK. Nejdůležitější projekty směřují ke studujícím, jejichž
pocit sounáležitosti s okolím, bezpečnosti
a sebevědomí je hlavním zájmem sdružení.
web: www.charlie.li

Vybíráme některé z těch
s širší působností:
In-life

In-life (Integrity Life) je studentskou neziskovkou. Svými aktivitami chce rozšířit
spektrum příležitostí nejen k rozvoji osobního i profesního potenciálu, ale i k tvořivým způsobům využití času mimo studium.
In-life působí v současnosti v pěti univerzitních městech ČR a Slovenska. Jádrem činnosti jsou studentská hnutí, složená z řad
VŠ studentů-dobrovolníků.
web: www.integritylife.org

ESN Charles University Prague

Erasmus Student Network (ESN CUP) je
studentský klub, který pořádá různé společenské, kulturní a sportovní akce, jak pro
mezinárodní, tak české studenty, a celkově
pomáhá zahraničním studentům zvládnout
jejich pobyt v Praze.

TEXT Pavla Hubálková, Marcela Uhlíková
FOTO Vladimír Šigut

Členové se pravidelně scházejí k argumentačním kláním v tzv. britském formátu
parlamentní debaty. Jde o diskusi podle
přesných pravidel, ve které se dvoučlenné
týmy snaží přesvědčit rozhodčí a publikum
o svém pohledu na věc. Témata debat odrážejí zásadní otázky lidské společnosti – legalizací eutanazie počínaje a strategií boje
proti terorismu konče.

web: www.esncuprague.cz
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→→ Na LFHK má na starost kompenzaci náročného
studia Asociace studentů medicíny. Pokud

Milá studentko, milý studente Univerzity Karlovy,
jen co se u nás rozkoukáš, zjistíš, že tvoje fakulta nabízí
spoustu možností pro mimoškolní vyžití. A za mnohé ze
zajímavých aktivit „mohou“ studentské spolky. Je jich
spousta. Příkladem budiž uskupení studentů-mediků.
Pokud patříš mezi ně na pěti fakultách UK:

nastupuješ na hradeckou medicínu, nejspíše ses už
setkal se zdejší pobočkou IFMSA, jež pro tebe a další
nově přijaté studenty pořádá sportovní soustředění.

Možná jsi už také slyšel o uskupení studentů lékařských
fakult napříč Univerzitou Karlovou, které spojuje zájem
poskytovat zdravotní péči lidem na okraji společnosti –
Medici na ulici. A to je jen na ukázku!

→→ Pak se můžeš na 1. LF UK zapojit do činnosti
České asociace studentů adiktologie, Spolku
mediků českých, respektive Sdružení studentů
stomatologie.
→→ Na 2. LF UK se o studentský život „stará“ spolek
Motolák, mající na svých bedrech kulturní či
dobrovolnické aktivity fakulty, či Asociace studentů
fyzioterapie.

Pokud zahajuješ studia na „přírodovědě“, máš
v nabídce řadu spolků, od sportovně zaměřených
(typu Horolezeckého oddílu Přírodní vědy
či Florbalového klubu PřF UK) přes kulturní
(Divadelní spolek Viníci) až po různé čistě odborné,
jak jsou Mladí demografové, Hydrant nebo
Korespondenční seminář Biozvěst.
Nudit se nebudeš ani na společenskovědních
či teologických fakultách, které mají své filmové
kluby a plejádu spolků: Agora, SIMS, Polis, Juristi,
Všehrd, Elíša, Acan a nespočet dalších. Stačí se ptát
zkušenějších studentek a studentů, kteří ti poradí či tě
rovnou vezmou s sebou.

→→ Život studenta na 3. LF UK by patrně nebyl možný bez
spolku TRIMED nebo skupiny mediků a mladých lékařů,
kteří na základě křesťanských hodnot usilují o hlubší
pochopení smyslu lékařského povolání 2M – Medici
medikům.
→→ LFP UK se může v Plzni pochlubit činností spolků
Medicus Pilsensis, Medici v akci nebo sdružením
založeném za účelem dalšího vzdělávání LSS
Záchranáři.
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Prosadili se
a vynikli.
Můžete to
dokázat také

Za taji dvojhvězdy
V1309 Scorpii

Prakticky ve všech oborech najdete
úspěšné absolventy Univerzity Karlovy –
v Česku i ve světě. Někteří pracují jako
špičkoví vědci, uznávaní lékaři, vedou velké
společnosti, píší, překládají, podnikají nebo
patří k populárním osobnostem v médiích či
sportu. A za pár let se mezi ně možná budete
počítat i vy! Prozatím se můžete inspirovat příběhy úspěšných absolventů UK,
které přinášíme na následujících stranách.
Kompletní nezkrácené verze rozhovorů
najdete v magazínu Forum a také na jeho
on-line stránkách.
Marcela Uhlíková, Jan Velinger

Ondřej Pejcha:
Jan Konvalinka:

2020

FOTO Hynek Glos, Vladimír Šigut, René Volfík, Luboš Wišniewski

časopis Univerzity Karlovy
1 2020 — iforum.cuni.cz

časopis Univerzity Karlovy

TEXTY Pavla Hubálková, Jitka Jiřičková, Jiří Novák, Martin Rychlík,

Ondřej Pejcha vystudoval
teoretickou fyziku na MFF UK.
Pokračoval ve studiu astronomie na Ohio State University a působil jako „postdok“
na Princetonu, kde získal i stipendium NASA. V září 2017 se
díky programu Primus, který
podporuje rozvoj nadějných
vědeckých skupin, vrátil na
UK a později získal prestižní
ERC grant na studium dvojhvězd.
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čisté matematiky

Téma
Elektronické indexy
vs. papírová nostalgie

Scientia
Anežka Kuzmičová:
Jak čtení utváří člověka

Studenti
Charlie oslaví desáté
narozeniny

Genius loci
Studenti konečně
pitvají ve svém

Knihy
Jan Royt: Praha
středověká

/6

/ 14

/ 22

/ 40

/ 46

/ 50

Jak na vás po návratu působí prostředí na UK?

Některé věci mě skutečně potěšily. Velkou radost mám
z toho, že mí kolegové z Ústavu teoretické fyziky MFF UK
jsou velmi zvídaví a chytří lidé, schopní vědci. Pracují sice
na jiných tématech, takže nemůžeme řešit úplné detaily, ale
rychle pochopí, oč jde.
Jste hlavně vědec, ale také učíte.

Vedu tři studenty, ze kterých mám radost. Učím také nový
předmět – astrofyziku zdrojů gravitačních vln. Souvisí s jejich detekcí, ale zaměřuji se spíš na to, co nám mohou gravitační vlny prozradit o astrofyzikálních objektech. Snažím
se učit jinak než frontálně: zkoušeli jsme skupinovou práci,
interaktivní výuku, panelovou diskusi anebo referáty, přehledy literatury.
Najdete rozdíly mezi studenty v USA a u nás?

Přijde mi, že naši studenti jsou napřed v hloubce znalostí,
ale zůstávají pozadu v soft skills – tedy v komunikačních
dovednostech, se kterými souvisí i přemýšlení, proč a kam
směřují. Ani pro mě nebylo zprvu lehké se tomu naučit, ale
ke zdaru přispěl předmět zabývající se řádovými výpočty
bez přípravy: vylosovaný student šel k tabuli a zapisoval
myšlenky a nápady na řešení ostatních spolužáků, takže to
byla i týmová práce a komunikace.
43

Hledáme příčiny nemocí

Ryby kupuji podle hlavy

Doktorka Petra Laššuthová vystudovala
všeobecné lékařství na 2. LF UK, posléze
získala titul Ph.D. v oboru neurovědy. Za
disertační práci získala Cenu Josefa Hlávky,
dvakrát byla oceněna za vynikající publikaci
mladých autorů a má i cenu Discovery Award
(Novartis). Nyní vede DNA laboratoř při
Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol.
„Úkolem naší laboratoře je testování
pacientů na neurologické choroby, například
na dědičnou neuropatii CMT, jejíž první
symptomy se často objevují již v dětství.
Stěžejním úkolem naší laboratoře je nalezení
přesné příčiny,“ vysvětluje vědkyně původem
ze Slovenska. Práci a rodinný život odděluje,
přesto přiznává, že nejdelší dovolenou měla
jen týden. Jak sama říká, bez „laborky“ dlouho
nevydrží a po práci se jí brzy začíná stýskat.

Bioložka Zuzana Musilová strávila čtyři a půl roku
ve švýcarské Basileji. Od roku 2015 působí v Praze na
katedře zoologie PřF UK, přičemž loni jí s kolegy vyšla
studie v prestižním časopise Science. A dostala se i na
titulní stranu! Vědecký tým vysvětlil, jak díky namnožení
genů v sítnicích hlubinné ryby rozlišují barvy a jakoby
„vidí“ ve tmě.
Právě ryby hlubokomořské, adaptované na život
v hloubce až 5000 metrů, ať už s obrovskými zuby, nebo
s očima na stopkách, jí učarovaly. „Když si sama vybírám
vzácnější rybu v obchodě, chci, aby měla hezkou
a zachovanou hlavu. Abych si mohla nechat lebku
a pak ji ukazovala studentům,“ směje se. Studentům
doporučuje měnit téma i týmy v každém stupni
studia. A pro úspěch ve vědě radí: být zvědavý a lačný
objevování, mít schopnost představit své výsledky
publiku a být rovněž dobrým vůdcem, který dokáže
ostatní motivovat.

Netrpím závratí
z celebrit

Spojila jsem sport
i studium

Petr Vizina působil jako bubeník v několika
kapelách (například Traband) a od
devadesátých let pracuje jako kulturní
novinář. Psal do Lidových novin, Respektu či
Reflexu, deset let vedl kulturní redakci České
televize. V současnosti připravuje rozhovory
pro Český rozhlas a Aktuálně.cz. Letos
dokončil magisterská studia na KTF UK.
Ke studiím se dostal v pozdějším věku.
„Jako novinář umím leccos pochytit, ale
chtěl jsem mít alespoň jednu oblast, v níž
vědomosti řádně prohloubím. Teologie, ve
které se dogma definuje staletí, je skvělým
protějškem k rychlosti a pohotovosti
novinařiny. Najednou se na řadu věcí díváte
z jiné perspektivy,“ líčí zkušený žurnalista, jenž
absolvoval stovky interview: „Netrpím nějakou
závratí z celebrit. Pro mě je podstatné, jestli
má daný člověk co říci a nezáleží na tom, jestli
ho zná milion lidí, nebo třeba jen dvanáct.“

Špičková plavkyně Simona Kubová
(za svobodna Baumrtová) dokončila na
FTVS UK doktorský obor kinantropologie.
Patří mezi nejúspěšnější české plavce
v historii – je mistryní Evropy (2013), má
bronz z mistrovství světa (2012), dalších
deset medailí z ME, a třikrát reprezentovala
Česko na olympijských hrách. Jak těžké bylo
vypořádat se s odložením olympiády 2020
v Tokiu? „Vzhledem k pandemii koronaviru to
bylo správné rozhodnutí, které mi paradoxně
prodloužilo sportovní kariéru, protože jsem
měla v plánu po hrách skončit,“ nastiňuje,
co ji žene stále vpřed. Bylo složité skloubit
sportovní kariéru a studium?
„Vždycky jsem si dokázala najít čas na
oboje. Škola mě vždy poměrně bavila a sport
také – a nikdy jsem ani jinou variantu než
(dostudovat) vysokou školu nezvažovala.
Otec je lékař a matka má vystudovanou
pedagogiku. Chtěla jsem jít na medicínu, ale
to bych s plaváním skloubit nedokázala…
Fyzioterapie byl obdobný obor a jsem ráda, že
jsem si jej vybrala.“

Studie, na
které se Zuzka
podílela,
se dostala
na obálku
magazínu
Science.
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Naší úlohou
je nabízet
pestrost

názorů

Manažer René Zavoral vystudoval
politologii na FSV UK. V roce 2001
začal pracovat v Českém rozhlase.
Začínal tam jako marketingový
a PR manažer, později řídil strategický rozvoj, odbor komunikace, marketingu a public relations. A od roku
2016, kdy vyhrál ve výběrovém řízení,
působí jako generální ředitel velké
instituce.

Kterým směrem chcete Český rozhlas směrovat?

Naší úlohou je přinášet informace, kulturu, vzdělávání i zábavu, být nezávislí, objektivní a vyvážení, nabízet pestrost
názorů a doprovázet posluchače v jejich každodenním životě. To jsou největší úkoly, které nebudou nikdy obsahově
vyprázdněné, nýbrž stále aktuální.
Jakým způsobem vybíráte témata?

Platí osvědčené pravidlo, že vždy musí být v rovnováze
a souladu obsah s formou. Známe preference posluchačů
a zároveň stavíme na našich zkušenostech i tradičních pořadech. Ale sledujeme trendy: nové formáty a technologie
jako podcasty, které jsou obrovský fenomén.

Vést dobře rozhovory je náročné
Historička Jana Wohlmuth Markupová vede pracoviště Orální historie – soudobé
dějiny na FHS UK. Vydala knižní monografii o Ivanu M. Havlovi a ve vynucené
koronavirové karanténě připravila též videokurzy o rodině Havlových. Rozhovory
rovněž přispěla do řady monografií nejen o sametové revoluci 1989. „Bavila jsem se
i se studentskými vůdci, zajímá mě mikroperspektiva, kdy přes osudy jednotlivců
nahlížím širší spektrum dějin,“ vypráví Jana. Své studenty na řízené rozhovory
připravuje. „Začínáme obecnými zásadami, poučkami pro modelové situace: když se
narátor rozpláče, dostane se do situací, které ani nechtěl… Také si věci přehráváme ve
dvojicích trojicích. Může vás to na leccos připravit,“ líčí.

Fascinuje mě potenciál biosenzorů
Vědkyně Markéta Bocková absolvovala magisterské studium na katedře biochemie
PřF UK, ale v doktorském pokračovala na MFF UK. Zvolila program biofyzika
a chemická a makromolekulární fyzika. Za svoji disertační práci věnovanou
biosenzorům získala ceněnou Bolzanovu cenu, již UK udílí výjimečným studentům.
„Fascinuje mě ta šíře oblastí, do níž nám biosenzory umožňují nahlédnout. Dokážeme
jejich prostřednictvím detekovat molekuly související se vznikem a rozvojem nemocí,
toxiny ze sinic i bakterie ve vzorcích jídla,“ vypráví Bocková, která s kolegy vyvíjí novou
generaci optických biosenzorů. Markéta nyní působí v Ústavu fotoniky a elektroniky
Akademie věd ČR, kde se hodlá věnovat excelentnímu výzkumu.

Jaké by měl mít novinář vzdělání?

Dobrým novinářem se můžete stát po absolvování jakékoli
vysoké školy, pokud tedy umíte psát, dobře vyhodnocovat
i třídit informace a pohotově reagovat. Pro každé povolání musíte mít vlohy. Jedna z nejtěžších věcí je však umět
oddělovat vlastní názory a postoje od témat, která zpracováváte. Informace musejí být pravdivé, ověřené, vyvážené
a názorově pestré.
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Do hlubin starého Egypta
Egyptoložka Hana Vymazalová vystudovala
magisterské i doktorské studium tohoto
prestižního oboru na FF UK, kde se již také
habilitovala. Specializuje se mimo jiné na
staroegyptskou vědu a matematiku, o čemž
publikovala řadu studií a také knih.
Nedávno se podílela na důležitém objevu
starověké hrobky v Egyptě. „O Chuyho
hrobce, která leží východně od královniny
pyramidy, jsme už nějakou dobu věděli,
protože její zdivo se částečně rýsovalo pod
pískem pouště. Možná i proto u ní před pár
lety pracovali zloději. Bylo tedy zapotřebí
hrobku co nejdříve prozkoumat a zajistit její
ochranu. Nikdo z nás ani nepředpokládal,
že bude takto krásně dochovaná! Většinu
hrobek totiž už ve starověku zničili lupiči
a zbytek obvykle obstaral zub času,“ vypráví
Vymazalová, jež s kolegy nachystala pro
Národní muzeum v Praze velkolepou výstavu
Sluneční králové probíhající do února 2021.

Seriál magazínu Forum
Czexpats in Science
z UK přináší rozhovory
s úspěšnými absolventy
Univerzity Karlovy,
kteří již vědecky působí
v zahraničí.

Vědcem v londýnském „Cricku“
Imunolog Pavel Tolar vystudoval všeobecné lékařství na 1. LF UK. Vždy ho však lákala
vědecká práce: hledat odpovědi, zkoumat něco nového, snažit se porozumět. Líbilo se
mu, že lékařská věda tomu všemu dává smysl. „Imunologii jsem si zvolil proto, že to byl
obor, v němž jsou velmi zajímavé otázky, které byly stále nezodpovězené,“ vysvětluje.
Za poznáním šel i do světa. A nyní působí jako vedoucí výzkumné skupiny na
elitním The Francis Crick Institute v Londýně. S využitím nových multioborových
technik se snaží lépe pochopit fungování imunitního systému, což by mohlo vést
až k vývoji účinnějších vakcín i nových terapií. Navíc jej baví, že k vědecké práci
patří i řada dalších činností: „Není to jen o geniálních myšlenkách, ale řešíme, jak je
uskutečnit, jak řídit tým a řešit problémy.“

Chuyho zdobená komora po prvním zásahu restaurátorů, foto: Sandro Vannini

Vyjet ven je zásadní
Martina Ulvrová vystudovala geofyziku na MFF UK. Už během magisterského studia vyjela
na Erasmus do Francie, kde poté zůstala na doktorát a strávila dalších pět let v různých týmech
jako postdoktorandka. V roce 2018 získala Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship na
polytechnice ETH Zürich, kde teď působí jako senior scientist.
Kromě studia „chování“ naší planety upozorňuje v projektu Did this really happen?!
na genderovou nerovnost vědeckého prostředí. „V celé společnosti jsou hluboce zakořeněné
stereotypy, a je proto důležité o tom mluvit a upozorňovat na to,“ říká Ulvrová.
Studentům radí vyjet do zahraničí: „Je to zásadní zkušenost, která vám otevře oči – začnete
si klást otázky, hledat, co vám vyhovuje. Navíc jako student máte minimální vazby na místo a je
jednodušší vyjet, než později s partnerem a s dětmi, rodinou. Přitom často stačí jen napsat do té
vysněné laboratoře…“
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1/10

23/12
až 3/ 1

zahájení
akademického
roku a zimního
semestru

Kalendárium
Nejspíše budete především sledovat data svých
zkoušek a dalších atestací, ale ty by se měly řídit
obecnějším „jízdním řádem“ akademického roku
2020/2021. Ke klíčovým datům patří:

vánoční
prázdniny

15/ 2
zahájení letního
semestru

1/7
až 31/8
letní
prázdniny

17/ 11
Mezinárodní
den studentstva
a pietní akce
k listopadům
1939 a 1989

27/  11
Noc vědců

30/ 9
konec
akademického
roku
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„Hned na začátku
studia se seznamte s předpisy
a během studia sledujte web
studijního oddělení, harmonogram
akademického roku a čtěte
informační e-maily.“
Ivana Fraňková
vedoucí studijního oddělení
PřF UK

„Studium na vysoké
škole je náročné. Vyžaduje, aby se
mu člověk dostatečně věnoval.
Získat znalosti a dovednosti v oboru by
mělo být prioritou. Ale na druhé straně,
vysokoškolsky vzdělaný člověk má mít širší
rozhled i za hranice svého oboru. Zajímat
se o veřejná témata, cítit zodpovědnost
za vývoj společnosti. Proto byste měli i při
studiu získávat pracovní zkušenosti, kulturní
zážitky, setkávat se s lidmi z různých sfér.
A nezapomínejte chodit do divadla, číst knihy
i noviny, bavit se s kamarády
a seznamovat se s novými lidmi.“
Irena Smetáčková
vedoucí katedry psychologie
PedF UK

„Učte se průběžně už od
října. Hodně komunikujte
s ostatními spolužáky. Zjistěte
si, co bývá v zápočtových
a zkouškových testech, ať
přesně víte, co se máte učit,
co pedagogové chtějí.“
Šimon Koblížek
student FaF UK

„Sledujte a dodržujte
termíny stanovené harmonogramem
akademického roku. Ačkoliv jsme jedna
univerzita, na každé fakultě platí její
vlastní pravidla pro organizaci studia. Pečlivě
si je proto nastudujte, stejně jako další
předpisy související se studiem: opatření
děkanů a podobně. Každá fakulta má na svých
webových stránkách rubriku Časté dotazy,
v nichž se dají dohledat potřebné rady.
Žádná otázka není hloupá, nebojte se zeptat
a požádat o pomoc – a to odpovědné osoby,
garantů, proděkanů pro studium.“
Dana Svobodová
vedoucí studijního oddělení
FSV UK

„Před začátkem
školního roku si vypište data
zápisu předmětů, začátku vyučování
a zkouškového. Zápis předmětů se mi totiž
podařilo už jednou zaspat… Nebojte se
odepsat z některých volitelných předmětů
hned po první hodině. Ta bývá zpravidla
nejzajímavější z celého semestru, a pokud i ta
je nudná, pak bude zbytek semestru ‚peklo‘.
Naopak si určitě zapište cizí jazyky, abyste
neztratili své znalosti po maturitě.“
Jakub Linhart
student FSV UK

„Čtěte doporučené
studijní texty opravdu
už během semestru a ne až
ve zkouškovém období. Nedejte jen
na doporučení pedagogů, ale zkontaktujte
i starší studenty ohledně nejvhodnější
literatury a průběhu zkoušek a testů.
Ptejte se, jak probíhaly
v minulých letech.“
Johana Mlejnská
studentka PedF UK
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Je to zasloužilý badatel na poli experimentální fyziky, veterán mnoha bitev proti šumu, recenzentům i nekorektním
vědeckým praktikám, po kterých prý zbyl nejeden impakt.
A pod pseudonymem František Mizera také kreslí. Reálně
působí coby vědec a učitel Matematicko-fyzikální fakulty
UK, kde své grafiky a vtípky i vystavoval; pravidelně je publikuje na portále Vědavýzkum.cz. „Pseudonym používám
přes dvacet let, kdy jsem začal svoje kresby veřejně publikovat a bál se, aby mne toto hobby neohrozilo v kariéře.
Ale dnes už v té konspiraci nejsem tak důsledný,“ říká Mizera, jenž pro nové studenty UK připravil speciální vzkaz.
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Rozhovory s vědci, pedagogy a studenty UK,
zpravodajství, reportáže… Přečtěte si aktuální vydání
univerzitního magazínu Forum (také on-line).
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Aktuální články i jejich archiv
najdete na iforum.cuni.cz

Slibuji, že budu řádně vykonávat práva
a plnit povinnosti člena akademické
obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že
uchovám v úctě slavnou humanistickou
a demokratickou tradici Univerzity
Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména
a budu studovat tak, aby má činnost
přinášela všestranný užitek.
Imatrikulační slib
Univerzity Karlovy

