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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

10. ÚNORA 2011 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  
 
 
 
 

NEJLEPŠÍ MEZINÁRODNÍ HODNOCENÍ 
UK JE MEZI 1,5 % NEJLEPŠÍCH UNIVERZIT NA SVĚTĚ 

 
NEJDELŠÍ TRADICE 

UK JE NEJSTARŠÍ UNIVERZITA VE STŘEDNÍ EVROPĚ 
 

NEJKOMPLEXNĚJŠÍ NABÍDKA STUDIJNÍCH MOŽNOSTÍ 
UK NABÍZÍ 625 STUDIJNÍCH OBORŮ V 308 BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH 
A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH – Z TOHO VÍCE NEŽ POLOVINA  

JE AKREDITOVÁNA V CIZÍM JAZYCE 
 

NEJVÍCE MEZINÁRODNÍCH PARTNERŮ 
UK UZAVŘELA MEZIUNIVERZITNÍ DOHODY VE 47 ZEMÍCH SVĚTA 

 
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ABSOLVENTI 

Z KAŽDÉ TISÍCOVKY ABSOLVENTŮ MÁ 992 ZAJIŠTĚNO ZAMĚSTNÁNÍ 
 

NEJVÝKONNĚJŠÍ VĚDECKÁ INSTITUCE 
POLOVINA ZE VŠECH VĚDECKÝCH VÝSTUPŮ ČESKÝCH UNIVERZIT VZNIKÁ NA UK 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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), 3 vysokoškolské 
ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další 
tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových 

zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 
zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. 
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I. STUDIUM NA UK 
 
 
Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna sedmina všech 
vysokoškolských studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních 
programech (SP) se 625 studijními obory (SO). V bakalářských studijních programech 
studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 
téměř 8 000 studentů. Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 
16 000 účastníků.  
 
● Nejvíce studentů (asi 16 tis.) studuje na UK humanitní a společenskovědné obory, téměř 
stejný počet (14 tis.) obory lékařské, zdravotnické a farmaceutické. Velký počet studentů se 
věnuje také přírodním vědám (9 tis.), studiu pedagogiky (6 tis.) a práva (5 tis.). 
 
● Získat prestižní, mezinárodně vysoce hodnocené vzdělání se rozhodlo více než 7 tisíc 
cizinců, kteří studují na UK. Přes 2 100 osob si UK zvolilo pro studium v cizím jazyce, 
většinou v oborech medicíny a farmacie.  
 
● Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a 
vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních 
partnerských smluv se zahraničními univerzitami.  
 
Smlouvy o mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi UK 
aktivně naplňuje a realizuje. Počet smluv a aktivní výstupy jsou unikem i v mezinárodním 
měřítku. 
 
● Do programu Erasmus je UK zapojena od počátku jeho existence v ČR, tedy od 
akademického roku 1998/1999. Přestože tohoto programu využije ročně několik tisíc studentů 
z českých vysokých škol, UK má jedno prvenství – v letošním akademickém roce vyslala 
do zahraničí studentku s pořadovým číslem 10 000. Jedná se o studentku Právnické fakulty 
UK, která je v současné době na ročním studijním pobytu ve Francii. 
Podle dlouhodobého průměru tvoří podíl studentů UK vyslaných do zahraničí díky programu 
Erasmus 22 % všech studentů českých VŠ; UK pak přijme dokonce 30,5 % z celkového počtu 
zahraničních studentů, kteří prostřednictvím Erasmu přijedou do ČR. UK je velmi žádanou 
univerzitou pro studenty z Evropské unie. Každý 3. student, který přijede z EU do ČR, 
zamíří na UK. 
 
● Univerzita Karlova umožňuje svým studentům a uchazečům o studium se speciálními 
potřebami, bez ohledu na povahu a stupeň jejich postižení, rovný přístup ke vzdělání, k 
rozvoji jejich osobnosti, talentu, tvůrčích, intelektuálních i tělesných schopností v rozsahu 
jejich plného potenciálu. Za tímto účelem existuje kancelář a poradna pro tyto uchazeče a 
studenty, k dispozici jsou informace o bezbariérovosti budov atd. UK má několik 
specializovaných pracovišť pro podporu studia a využití volného času studentů se 
speciálními potřebami. 
Celkem na UK studuje přes 170 studentů se speciálními potřebami. Je mezi nimi mj. Anna 
Kulíšková, česká sjezdařka a medailistka ze zimních paralympijských her 2010, studentka 
FSV UK. 
 
● Nezaměstnanost absolventů UK je jednou z absolutně nejnižších v rámci českých 
vysokých škol. Univerzita Karlova – spolu s VŠUP – zaznamenala v posledních dvou letech 
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pokles v míře nezaměstnanosti svých absolventů. Ekonomická krize, která způsobila často 
výrazný nárůst v míře nezaměstnanosti absolventů většiny vysokých škol České republiky, 
absolventy UK nijak nepostihla. Podle aktuálních údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání 
činí nezaměstnanost absolventů UK pouze 0,85 %. 
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II. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  
 
 

REKAPITULACE ÚDAJ Ů K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AK. ROK 2010/2011  
(údaje z podzimu r. 2010) 

 
V akademickém roce 2010/11 bylo otevřeno celkem 248 bakalářských studijních oborů, 
254 navazujících magisterských studijních oborů, 13 nestrukturovaných magisterských 
studijních oborů a 459 doktorských studijních oborů. 

 
● Do bakalářského studia se přihlásilo 35 391 uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 30 
034 a přijato bylo 12 054 uchazečů. V porovnání s předchozím rokem se počet uchazečů, 
kteří se přihlásili, i těch, kteří se přijímacího řízení zúčastnili, zvýšil o 4 %, počet přijatých 
uchazečů zůstal stejný. 

  
● Do navazujícího magisterského studia se přihlásilo 9 604 uchazečů, přijímací zkoušky se 
zúčastnilo 7 373 a přijato bylo 4 645 uchazečů. V porovnání s předchozím rokem se počet 
uchazečů, kteří se přihlásili, i těch, kteří se přijímacího řízení zúčastnili, zvýšil o přibližně 
jednu čtvrtinu, poměr přijatých ze zúčastněných a přihlášených se téměř nezměnil. 
 
● Do nestrukturovaného magisterského studia (týká se především lékařských oborů a 
práva) se přihlásilo 17 392 uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 14 521 a přijato bylo 4 
738 uchazečů. V porovnání s předchozím rokem se počty uchazečů, kteří se přihlásili, těch, 
kteří se přijímacího řízení zúčastnili, a přijatých studentů téměř nezměnily.  

 
● Do doktorského studia se přihlásilo 2 158 uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 2 025 
a přijato bylo 1 654 uchazečů.  

 
● Celkem se ke studiu na UK přihlásilo 64 545 uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 
53 953 a přijato bylo 23 091 uchazečů – tj. 42,8 % ze studentů, kteří se zúčastnili 
přijímacího řízení, eventuálně 35,8 % ze studentů přihlášených. V porovnání s předchozím 
rokem se počet přihlášených i přijatých uchazečů zvýšil o blízké procento (4,5 a 3 %). 
 
● Přibližně 35 % uchazečů o studium se hlásí do více než jednoho studijního programu, resp. 
oboru. Počet těchto uchazečů s větší násobností přihlášek klesá, avšak procento z celkového 
počtu přihlášek je již několik let stejné. Pro zajímavost lze uvést, že jedna jediná fyzická 
osoba si podala celkem 19 přihlášek.  
 
Počet přihlášených uchazečů se v roce 2010 oproti roku 2009 zvýšil o 11 %, počet 
přijatých uchazečů se zvýšil o 5 %. 
 

 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 

 
UK si drží vysoký počet uchazečů o studium, přestože má pověst náročné školy 

s náročnými podmínkami přijetí. Při úspěšném složení přijímacích zkoušek volí uchazeči, 
pokud mají přihlášky na vícero školách, právě UK. Univerzita vítá všechny talentované 
zájemce o studium, kteří mají zájem získat vzdělaní, jež má mezinárodní zvuk a prestiž a které 
dle statistik z posledních let zajistí naprosté většině absolventů zaměstnání. Univerzitě 
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Karlově dává současný systém přijímacího řízení možnost vybírat ty nejlepší a uchazečům 
přináší šanci zvolit tu nejlepší variantu pro jejich budoucnost. 
 
● Do aktuálního přijímacího řízení na akademický rok 2011/2012 lze podávat přihlášky do 
konce února 2011, předběžná statistika přihlášek bude k dispozici v polovině března 2011. 
 
● Termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny tak, aby nekolidovaly s termíny státních 
maturit.  
 
● UK disponuje širokou nabídkou studijních oborů: 
 
● Podle posledního průzkumu UK v poslední době rapidně vzrostl ze strany uchazečů zájem o 
lékařské fakulty. U gymnazistů je medicína dokonce na prvním místě. Mírně se zvýšil i zájem 
o přírodovědné obory. Uchazeči projevují největší zájem o všeobecné lékařství, právo, 
psychologii, fyzioterapii, politologii, filologii, speciální pedagogiku atd. 
 
● Nové studijní obory na UK (za období 2008–2010): 
 
Rok 2008 
 
Sociální a charitativní práce, Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém 
ošetřovatelství, Dentální hygienistka, Německý jazyk a literatura, Novořečtina, Tibeto-
mongolská studia, Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – angličtina, 
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – francouzština, Mezikulturní komunikace: 
čeština jako cizí jazyk – němčina, Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – ruština, 
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – španělština, Česko-německá studia / 
Deutsch-tschechische Studien, Teologie křesťanských tradic – ekumenika, Křesťanská 
humanitární a pastorační práce – diatonika, Geopolitical Studies, East European Studies, 
Orální historie – soudobé dějiny, Mezinárodní právo, Obchodní právo, Pracovní právo a právo 
sociálního zabezpečení, Právo životního prostředí, Ústavní právo a státověda, Evropské 
právo, Finanční právo a finanční věda, Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního 
obchodu, Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům), 
Právní dějiny a římské právo, Správní právo a správní věda, Teorie, filozofie a sociologie 
práva, Trestní právo, kriminologie a kriminalistika, Farmaceutická analýza, Didaktika fyziky 
a obecné otázky fyziky.  
 
Rok 2009 
 
Dějiny evropské kultury, Obecná jazykověda, Historie – evropská studia, Geotechnologie, 
Aplikovaná fyzika, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Aplikovaná etika, 
Adiktologie, Český jazyk – specializační studium, Jihovýchodoevropská studia, Staročeština, 
Východoevropská studia, Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství 
češtiny jako cizího jazyka, Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy, East 
European studies, Orální historie – soudobé dějiny, Antropologie générale – Études intégrales 
de l´Homme / Allgemeine Antropologie – integrales Studium des Menschen, Farmaceutická 
analýza, Bioanalytická chemie, Ekonomie a ekonometrie, Integrální studium člověka – 
Obecná antropologie 
 
Rok 2010  
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Etnologie se specializací indonesistika, Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku, 
Psychologie, Vzdělávání v biologii, Economics and Finance, Středoevropská komparativní 
studia  
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III. V ĚDA NA UK 
 
 

PRESTIŽNÍ EVROPSKÉ GRANTY PRO MLADÉ V ĚDCE UK 
 

Odborníci UK publikují své výsledky ve významných a prestižních odborných 
časopisech s vysokým impakt faktorem. Například v časopise Science to bylo vloni 3x, 
v časopise Nature 3x, Lancet 2x, Journal of Clinical Oncology 9x, Journal of the American 
Medical Association 2x apod. 

Mezi hlavní cíle, které si univerzita vytkla pro příští léta, patří podpora odborného 
rozvoje mladých pracovníků a studentů, zejména doktorského studia. Cílem je naučit je 
soustavné vědecké práci a zapojit je do kvalitních výzkumných projektů. Tuto možnost mají 
například v rámci Grantové agentury UK, která v roce 2010 pro tyto účely vyčlenila přes 134 
mil. Kč.  

S rostoucí mezinárodní prestiží UK se neustále rozšiřuje i mezinárodní spolupráce ve 
vědě a výzkumu. Pracovníci univerzity se ve velké míře zapojují do širokého spektra 
programů mezinárodní spolupráce, především do 7. rámcového programu Evropské unie, do 
programů MŠMT na podporu vědecko-výzkumné mezinárodní spolupráce, do programu 
„Lifelong Learning: Erasmus, Jean Monet“ a programu „Public Health“. Dobíhají projekty 
tzv. „Norských fondů“. Vysoké úspěšnosti při získávání grantů dosahovali pracovníci 
univerzity v programech KONTAKT, COST a INGO na podporu vědecko-výzkumné 
mezinárodní spolupráce MŠMT.  

Toto je jenom malá ukázka z velice široké nabídky vynikajících výsledků, jimiž se může 
UK pochlubit, za 17 fakult, za desítky zajímavých vědních oborů.  
 
Rok 2010 byl pro Univerzitu Karlovu mimořádně úspěšný i v tom, že se dvěma jejím 
mladým vědcům podařilo získat prestižní Starting grant Evropské výzkumné rady 
(ERC). Ten je zaměřen na mladé vědce a vytvoření nové vědecké skupiny vedené 
žadatelem a nabízí financování výzkumného tématu po období pěti let. V současnosti jde 
o globálně nejnáročnější vědeckou grantovou soutěž. Celkem ve třech vypsaných 
soutěžních kolech (2007, 2009 a 2010) uspěli mladí vědci z České republiky pouze 
čtyřikrát a poprvé dva z jedné instituce: 
 
● doc. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty UK – jeho projekt 
“Classes of combinatorial objects – from structure to algorithms” získal v létě roku 2010 
grant na 849 000 eur. Výzkumným tématem grantu je studium strukturálních vlastností 
různých tříd matematických objektů a aplikace dosažených výsledků v návrhu efektivních 
počítačových algoritmů.  
 
● Mgr. Jana Roithová, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty UK – její projekt “Ion 
Spectroscopy of Reaction Intermediates” – Iontová spektroskopie reakčních 
intermediátů – získal finance ve výši 1 294 800 eur na dobu 60 měsíců trvání projektu. 
Projekt ISORI je zaměřen na vývoj inovativní metody odhalující, jak vypadají částice v 
roztoku, jež vedou reakci požadovaným směrem, nebo naopak částice, které snižují výtěžek 
reakce. Výsledkem by měla být metoda umožňující racionální design reakcí a chemických 
procesů. 
Další ERC Starting grant byl získán na společném pracovišti Univerzity Karlovy a 
Filozofického ústavu Akademie věd ČR – v Centru medievistických studií. Podařilo se jej 
získat dr. Pavlíně Rychterové s projektem “Origins of the Vernacular Mode” . Jedná se o 
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první grant ERC, který byl udělen českému žadateli na projekt z oblasti sociálních a 
humanitních věd. Tým vědců bude srovnávat národní literatury pozdního středověku. 
 

● Biotechnologické a biomedicínské centrum (BIOCEV) 
 
BIOCEV, společný vědecký projekt Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR, bude 
vybudováno ve Vestci ve středních Čechách nedaleko Prahy. Projekt prošel hodnocením v ČR 
a čeká na finální schválení a rozhodnutí Bruselu – BIOCEV se tak stane nejmodernějším 
biomedicínským pracovištěm v ČR, jak dokládá i oficiální odborné hodnocení tohoto 
projektu. Při synergii s projektem ELI (Extreme Light Infrastructure) budou váha i prestiž 
projektu významné nejen pro ČR, ale také pro rozvoj vědy i výzkumu v evropském měřítku.  
 
Vědecký program projektu BIOCEV, který zahraniční experti ve svém hodnocení ocenili a 
označili jej za vynikající, je zaměřen na pět oblastí:  
1. funkční genomika,  
2. buněčná biologie a virologie,  
3. strukturní biologie a proteinové inženýrství,  
4. biomateriály a tkáňové inženýrství,  
5. vývoj nových terapeutických a diagnostických postupů. 
 
Cílem je vytvořit kvalitní evropské centrum pro výzkum v oboru biotechnologie a 
biomedicíny, kde budou bádat špičkové vědecké týmy a zároveň se zde budou moci mladí, 
začínající vědci seznámit s nejmodernějšími přístroji a postupy. Získané výstupy a poznatky 
by následně měly být díky spolupráci s řadou firem přímo uváděny do praxe.  
Centrum se bude rozkládat na pozemku o rozloze 24 000 m2. Pokud Evropská komise návrh 
projektu schválí, začne BIOCEV pilotně fungovat v roce 2013, plný provoz by měl být 
zahájen o dva roky později. BIOCEV bude zaměstnávat 500 osob a předpokládá se, že půjde 
jak o renomované vědce, tak o mladé výzkumné pracovníky. 

Na přípravě projektu BIOCEV úzce spolupracují fakulty Univerzity Karlovy a ústavy 
Akademie věd ČR.  

 
Univerzita Karlova využije BIOCEV rovněž v rámci výuky – bude zde totiž realizovat řadu 
stávajících akreditovaných oborů s vazbou na vědecký program BIOCEV, jako je 
Molekulární a buněčná biologie, Genetika a virologie, Mikrobiologie, Vývojová a buněčná 
biologie, Parazitologie, Fyziologie živočichů, Biochemie, Modelování chemických vlastností 
nano- a biostruktur aj. 
 
Realizací projektu BIOCEV Univerzita Karlova potvrdí a posílí svou pozici výzkumné 
univerzity, tedy vzdělávací instituce, kde je kladena větší váha na kvalitní vědecko-
výzkumnou činnost při výchově a vzdělávání studentů. 

 
BIOCEV bude rovněž disponovat nejmodernějším technickým vybavením. Vedle 
výzkumných laboratoří bude mít moderně vybavené technologické celky, které budou 
přístupné pro všechny zájemce, tedy jak pro výzkumníky vysokých škol a ústavů AV ČR, tak 
pro firemní výzkum.  
 
Centrum zobrazovacích metod BIOCEV je plánováno jako unikátní pracoviště s ambicí stát 
se národním centrem evropského konsorcia Euro-BioImaging, na kterém se podílí Česká 
republika jako jeden ze zakládajících partnerů. Kromě rutinních metodik (které jsou určeny 
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primárně pro pracovníky BIOCEV) zde budou rozvíjeny pokročilé zobrazovací techniky na 
hranicích fyzikálních možností.  
 
V Centru budou koexistovat a navzájem se umocňovat elektronová mikroskopie, světelná 
mikroskopie a cytometrie, propojeny do jednoho logického celku využívajícího společné 
technologické a logistické zázemí. Značná část kapacity Centra bude fungovat jako tzv. open 
source facility, přístupná pro externí pracovníky k realizaci komplexních experimentů 
vyžadujících unikátní přístrojové vybavení.  
Centrum bude členěno do osmi modulů, z nichž každý zahrnuje specializovanou sestavu 
přístrojů pro konkrétní aplikaci.  
 
Vlajkovými lod ěmi centra budou dva unikátní, vysoce sofistikované mikroskopy, jejichž 
možnosti se budou pohybovat v okamžiku instalace na hranicích dostupných technologií: 
 
1/ transmisní kryo-elektronový mikroskop speciálně určený pro pozorování hydratovaných 
biologických vzorků, které jsou jinak pomocí elektronové mikroskopie těžko pozorovatelné 
(obsah vody je v řadě případů nezbytný pro zachování přirozené struktury buněk a tkání, při 
dehydrataci vznikají experimentální artefakty) při velmi vysokém rozlišení. Tento přístroj 
bude využíván pro studium biomolekul, makromolekulárních komplexů, buněk i tkání 
s možností využití tomografického přístupu k získání trojrozměrných rekonstrukcí 
studovaných objektů.  
 
2/ optický mikroskop překonávající difrakční limity viditelného světla. Limita rozlišení 
klasických mikroskopických přístupů končí na cca 200 nm, v oblasti velikostí, kde se 
odehrávají nesmírně zajímavé biologické děje, dosud pozorovatelné pouze staticky pomocí 
elektronové mikroskopie. Plánovaný přístroj umožní vědcům BIOCEV a hostujícím expertům 
nahlédnout do světa dosud vyhrazeného elektronové mikroskopii, která pro vysoké rozlišení 
vyžaduje dalekosáhlé úpravy pozorovaných vzorků včetně fixace a různých způsobů 
kontrastování. Unikátní mikroskop s limitním rozlišením umožní pozorovat v živých buňkách 
membránové struktury, dynamiku endocytických a exocytických dějů, pohyb různých typů 
váčků v buňce, detaily replikace DNA a buněčného dělení i transformace cytoskeletálních 
struktur – a to v živých buňkách, s možností vytvářet 3D rekonstrukce.  
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IV. ROZVOJ UK 
 
 

V tomto materiálu vám nabízíme informace a aktuality k zásadním rozvojovým akcím, 
kterými chce UK změnit své kapacity a nejen mapu Prahy, ale i Plzně a Hradce Králové.  

 
Univerzita Karlova intenzivně připravuje výstavbu nového univerzitního medicínského 

centra v Plzni. V Hradci Králové vybuduje UK na cca 50 tis. m2 plochy kampus, který bude 
centrem biomedicínského výzkumu a výuky. Jednoznačnou prioritou investičních aktivit UK v 
nejbližším zhruba pětiletém období je kromě řady rekonstrukcí stávajících budov a výstavby 
objektů mimopražských fakult dostavba kampusu Albertov (Praha 2), kde se připravuje 
výstavba dvou nových objektů, Biocentra a Globcentra, přestavba bývalé menzy v Troji na 
budovu pro Fakultu humanitních studií UK a některé menší akce. Pro potřeby FF UK se 
podařilo získat objekty v Opletalově ulici, tedy poblíž jejího hlavního sídla v centru Prahy. 

 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY LÉKA ŘSKÉ FAKULTY UK V PLZNI 

 
● Univerzita Karlova intenzivně připravuje výstavbu nového univerzitního medicínského 
centra na pozemku, který vlastní v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň. Od plánovaných 
projektů si slibuje významné zlepšení podmínek výuky a výzkumu přírodních a lékařských 
věd, zkvalitnění lékařské péče a dále také zvýšení zaměstnanosti v regionu.  

Pro realizaci centra se univerzita rozhodla využít prostředky EU – konkrétně z 
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).  
 

● Projekt UniMeC 
I. etapa zahrnuje výstavbu šestipodlažního objektu pro 5 teoretických ústavů o celkové 

užitné ploše 5 000 m2, která podpoří optimální vazbu mezi teoretickou výukou na fakultě a 
praktickou výukou ve fakultní nemocnici. Dojde tedy k výraznému zlepšení podmínek pro 
studium a výchovu mladých vědců. Dotační podpora ve výši cca 171 mil. Kč byla již 
schválena výběrovou komisí.  
 

● Biomedicínské centrum 
Cílem je vytvořit špičkové regionální výzkumné pracoviště, zabývající se závažnými 

medicínskými problémy a zaváděním nových poznatků a technologií do léčebné a preventivní 
péče. Hlavní součástí projektu je výstavba dvou nových laboratorních objektů o celkové ploše 
cca 5 500 m2 a jejich vybavení špičkovými přístroji a laboratorní technikou.  
 

KAMPUS UNIVERZITY KARLOVY V HRADCI KRÁLOVÉ 
 
● V souladu s Dlouhodobým záměrem UK (podpora funkčního vnitřního uspořádání UK 
vytvářením účelných center zakládaných více fakultami a směřujících k mezioborové 
integraci) je dlouhodobým cílem vybudovat v Hradci Králové na cca 50 tis. m2 plochy 
kampus, který bude centrem biomedicínského výzkumu a výuky. S využitím vícezdrojového 
financování na základě výzev Operačního programu VaVpI, prioritní osa 4, rozpočtových 
prostředků Univerzity Karlovy a obou fakult, dotačních titulů místní samosprávy, případně 
dalších zdrojů financování a v souladu s dlouhodobými záměry obou fakult byly v letech 
2007–2009 zpracovány podklady pro projekt na výstavbu 1. etapy kampusu, a to 
Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové označeného zkratkou 
MEPHARED. Cílem projektu je organizační a prostorové funkční propojení pracovišť 
Lékařské a Farmaceutické fakulty UK současně s prostory Fakultní nemocnice Hradec 
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Králové a Fakulty vojenského zdravotnictví UO v rámci společného areálu. V této první 
realizované etapě výstavby bude pro výuku LF a FaF sloužit cca 6 840 m2 nové podlahové 
plochy, z toho je zhruba polovina určena pro seminární a přednáškové místnosti, laboratoře, 
praktikárny a fakultní lékárnu. Zbývající prostor představuje zázemí pro studenty, šatny, 
odpočinkové místnosti, komunikace a technická infrastruktura budovy. Celkový rozpočet 
projektu včetně zajištění fungování výuky a výzkumu v nových podmínkách činí přibližně 
400 mil. Kč. 

Vzhledem k tomu, že kapacitně by možnosti Výukového a výzkumného centra LF a FaF 
neumožnily Lékařské fakultě vybudování výukového zázemí a současně i zázemí pro řešení 
vědecko-výzkumné problematiky a realizaci doktorských studií v optimální variantě, 
předložila LF HK ještě jeden projekt do soutěže o finanční podporu v Operačním programu 
VaVpI, prioritní osa 2, pro realizaci Vědeckého centra pro aplikovaný biomedicínský 
výzkum v Hradci Králové s názvem CeBioMed. Záměrem projektu je vybudování 
laboratoří aplikovaného výzkumu v návaznosti na spolupráci s vývojovými a komerčními 
firmami regionu i aktivitami Fakultní nemocnice Hradec Králové, což by zároveň významně 
zkvalitnilo podmínky pro rozvoj doktorských studijních programů.  

Z pohledu stavebně-technického zázemí v současné době existují všechny předpoklady 
pro realizaci staveb, tj. platné územní rozhodnutí na celý areál kampusu a stavební povolení 
na oba objekty. Jsou dokončeny i příslušné stupně potřebné projektové dokumentace. 
Iniciativou vedení obou fakult v součinnosti s vedením UK byl v letech 2007–2010 realizován 
podstatný krok z Dlouhodobého záměru univerzity, a to získání pozemků pro výstavbu 
hradeckého kampusu do majetku UK. V těchto letech se podařilo bezúplatným převodem 
z Pozemkového fondu ČR a formou koupě a směny pozemků od Statutárního města Hradce 
Králové pořídit celkem cca 45 tis. m2 potřebné plochy. Je to většina pozemků nutných pro 
výstavbu podstatné části kampusu. 

Druhý projekt, který by měl umožnit vznik Vědeckého centra pro aplikovaný výzkum 
v Hradci Králové, je v současné době pozastaven z důvodu nedořešeného financování 
projektu. Nicméně myšlenky rozpracované ve studii proveditelnosti centra jsou součástí 
strategie rozvoje vědy a výzkumu LF pro budoucí období.  

V současné době obě fakulty intenzívně pracují na realizaci přípravy Výukového a 
výzkumného centra MEPHARED. Jeho dosavadní hodnocení z pohledu MŠMT a orgánů EU 
je velice dobré, a pokud bude v krátkém časovém termínu vydáno rozhodnutí o 
spolufinancování z prostředků ESF, bude možné zahájit investiční výstavbu a odstartovat tak 
projekt již v roce 2011.  
 

NOVÉ PROSTORY PRO FILOZOFICKOU FAKULTU UK V OPLETAL OVĚ ULICI 
 
● Koncepce rozvoje Univerzity Karlovy spočívá v budování a dotváření minikampusů. 
V Praze UK počítá se zachováním stávajících univerzitních center v historicky daných 
lokalitách. Oblast Prahy 1 s budovami fakult (FF, FSV, PedF, PF, ETF), doplněná budovami 
Kolejí a menz, tvoří minikampus humanitních fakult, jehož rozšiřování a doplňování 
z hlediska kapacit považuje UK za žádoucí. Nejvíce se prostorový deficit projevuje v případě 
Filozofické fakulty UK, která je s cca 8 000 studenty a 750 stálými zaměstnanci největší 
fakultou univerzity.  
Za této situace UK podnikala kroky k možnosti získání dalších prostor. V květnu 2009 
obdržela univerzita nabídku na odkoupení nemovitosti v Praze 1 – Nové Město, Opletalova 
ulice čp. 985/47 a 986/49. Jedná se o dvě budovy, které jsou propojeny v jeden funkční celek. 
Univerzita tyto nemovitosti zakoupila a na přestavbu a rekonstrukci byla zpracována 
ověřovací/kapacitní studie, zohledňující zachování památkového hlediska objektů a 
minimalizaci finančních nákladů na rekonstrukci. Po rekonstrukci se celková užitná plocha 
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objektů zvýší ze současných 4 343 m2 na 6 015,7 m2. Studie počítá v tomto objektu 
s umístěním 7 ústavů s celkovou kapacitou 122 zaměstnanců a 1 126 studentů. Získání 
daných objektů významně napomůže dlouhodobému řešení prostorové situace fakulty.  
 

OBJEKT BÝVALÉ MENZY 17. LISTOPADU 
 
Po vypracování prostorové studie možnosti rekonstrukce objektu bývalé menzy 

17. listopadu (Pelc-Tyrolka) se UK rozhodla zahájit práce na projektu přestavby tohoto 
objektu pro potřeby Fakulty humanitních studií, která trpí jedním z největších 
prostorových deficitů.  

Byla provedena objemová studie této přestavby a následně vyhlášena architektonická 
soutěž. Vítězný návrh se pak stal podkladem pro vypracování investičního záměru, který byl 
podán na Ministerstvo školství. Realizace tohoto záměru by zásadním způsobem přispěla ke 
zlepšení podmínek pro 2,5 tis. studentů této fakulty. 

Protože projednávání tohoto pro UK prioritního investičního záměru vázne na 
nedostatku finančních prostředků, rozhodla se UK financovat vypracování projektové 
dokumentace a předprojektové přípravy z vlastních finančních zdrojů. Tyto práce nyní 
probíhají. 

Zásadním faktorem pro tuto akci je celková urbanistická koncepce oblasti Pelc-
Tyrolka , a to zejména v souvislosti s konkrétním dopravním řešením průjezdu danou oblastí 
po zprovoznění tunelu Blanka a dané části městského okruhu. Univerzita Karlova  se velmi 
aktivně zapojila do projednávání územního plánu, kde dosáhla přepracování původního 
řešení, přičemž podstatné je zejména nové umístění komunikace Nová Povltavská.  
 

KAMPUS ALBERTOV – BUDOUCÍ MÍSTO ŠPI ČKOVÉHO VÝZKUMU P ŘÍRODOVĚDNÝCH 
A LÉKA ŘSKÝCH OBORŮ UK 

 
● Další prioritou investičních aktivit UK v nejbližším zhruba pětiletém období je dostavba 
kampusu Albertov (Praha 2), kde se připravuje výstavba dvou nových objektů, 
BIOCENTRA a GLOBCENTRA . 
 
Kampus Albertov je koncipován jako integrovaný celek, který bude sloužit jako základna pro 
špičkový výzkum nejlepších týmů Přírodovědecké fakulty UK, 1. lékařské fakulty UK a 
Matematicko-fyzikální fakulty UK. Už nyní tyto fakulty koncentrují podstatnou část výzkumu 
v přírodovědných a lékařských oborech v České republice. Kampus Albertov pak umožní 
vznik mezifakultních výzkumných pracovišť s potenciálem pro interdisciplinární projekty. 
Bude představovat kvalitativní posun v konkurenceschopnosti stěžejních oborů UK v 
evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru.  
 
V Kampusu Albertov vzniknou dvě centra excelence, Biocentrum a Globcentrum, kde 
budou působit nejenom špičkoví odborníci, ale budou zde také soustředěny přístrojově 
náročné techniky univerzity. Výzkum v centrech bude zaměřen na poznávání živých systémů 
pro potřeby péče o lidské zdraví, ochranu biodiverzity, pro vývoj nových biotechnologií a 
nejmodernějších zobrazovacích a analytických technologií a pro vývoj dalších perspektivních 
oborů. Obě centra mají ambice poskytnout mladým vědcům, kteří odešli v rámci svých 
doktorských studií nebo postdoktorských pobytů do zahraničí, podmínky kompetitivní 
s podmínkami pro vědu v rozvinutých zemích, aby tak byli motivováni k návratu zpět a k 
dalšímu vědeckému působení na UK. 
 
Byla zpracována zátěžová studie lokality a studie vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
(EIA), která je v současné době ve fázi posuzování. Bylo provedeno i mnoho dalších 
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přípravných kroků, jako je geologický průzkum pozemků, geodetické zaměření, zaměření sítí 
apod. Nově ustavená Vědecká rada Kampusu Albertov řeší konkrétní tematická zaměření 
obou center, aby byly získány relevantní podklady pro projektovou činnost. Výstavba 
Kampusu Albertov bude důležitou etapou v rozvoji UK a umožní kvalitativní skok v úrovni 
perspektivního výzkumu na univerzitě i navazující výuky studentů. 
 
Zásadním problémem u projektu Albertov jsou finanční prostředky. Území Prahy je 
vyloučeno z financování operačního programu na rozvoj vědy i výzkumu (VaVpI), a ačkoli 
nejsou pochybnosti, že by tento projekt měl šanci na jedno z nejlepších odborných hodnocení 
v celé ČR, UK nemůže VaVpI pro financování využít. 
 
Univerzita Karlova dělá maximum pro to, aby toto administrativní omezení, které je pro 
projekty UK tolik nepříznivé, bylo v rámci Prahy i ČR pokud možno kompenzováno. 
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V. DLOUHODOBÝ ZÁM ĚR UK PRO LÉTA 2011–2015 
 
 

UK na základě důkladné analýzy své činnosti v posledních letech připravila a přijala 
nový Dlouhodobý záměr na období 2011–2015. Rozpracovává hlavní vizi UK do budoucna – 
být vlajkovou lodí ČR v globální konkurenci kvalitních výzkumných univerzit. UK proto 
považuje za klíčovou vnitřní podporu excelentních výzkumných týmů v hlavních oblastech 
výzkumu. Svou pozornost chce věnovat rozvoji a kvalitě doktorských a magisterských 
studijních programů. UK chce získávat nadané absolventy nižších stupňů vzdělání z jiných 
vysokých škol z domova i ze zahraničí. Záměrem UK je posílit vědeckou práci studentů a stále 
zkvalitňovat sociální podmínky pro studium, podporovat studenty se speciálními vzdělávacími 
potřebami a hodnotný mimostudijní život studentů. 
 
Univerzita provedla důkladnou analýzu své dosavadní činnosti i změn ve vnějším kontextu 
svého působení a přijala nový Dlouhodobý záměr  (DZ) na období 2011–2015. Ten 
formuluje její poslání i střednědobé cíle. 
UK je nejen vysokou školou s nejdelší tradicí v ČR, ale i její současné renomé daleko 
překračuje hranice naší země. Sebe samu vymezuje jako mezinárodně uznávanou výzkumnou 
univerzitu nabízející zejména kvalitní doktorské a magisterské studijní programy, které jsou 
těsně spjaty s vědeckou a výzkumnou činností. Chce být atraktivní pro ty nejlepší studenty a 
vědce z domova i ze zahraničí. Chce ještě více ovlivňovat veřejný život v naší zemi v široké 
paletě témat, zejména chce přispět ke kvalitní reformě terciárního vzdělávání a k tvorbě lepší 
strategie podpory vědy a výzkumu, která by sledovala nejen ekonomické ukazatele a cíle, ale 
podporovala také základní výzkum v širokém spektru oborů.  
 

CÍLE V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH ČINNOSTI 
 

Stabilizovat postavení nejvýkonnější české vědecké instituce, zvýšit mezinárodní dopad 
výsledků vědecké práce na UK a úspěšnost v prestižních mezinárodních výzkumných 
projektech (RP EU, Cost, Kontakt, INGO ad.). Konkrétními cíli jsou vnitřní podpora 
excelentních výzkumných týmů v hlavních oblastech výzkumu, výrazná podpora mladých 
výzkumných pracovníků, zejména tzv. postdoc, a přilákání vynikajících zahraničních badatelů 
k působení na UK. To by se mělo odrazit v posunu UK do první dvoustovky světových 
univerzit v uznávaných žebříčcích; 

 
• na vzdělávací činnost hodlá UK nahlížet prizmatem výzkumné univerzity. Jejím 

cílem tedy není „nábor“ uchazečů (kvantitativní hlediska); její strategie je strategií 
skutečně špičkových světových univerzit: UK nehodlá zvyšovat počet studentů 
v bakalářském studiu a svou pozornost chce věnovat rozvoji a kvalit ě doktorských a 
magisterských studijních programů. Dalším cílem je získávat nadané absolventy 
nižších stupňů vzdělání z jiných vysokých škol z domova i ze zahraničí, rozšířit a 
zkvalitnit zahraniční spolupráci ve studijních programech, rozšířit výuku jednotlivých 
předmětů i celých programů v cizím jazyce, posílit vědeckou práci studentů jako 
nutnou součást magisterského studia. V oblasti celoživotního vzdělávání (CŽV) je 
cílem univerzity vyvinout větší aktivitu zejména v dalším profesním vzdělávání a 
vytvořit adresnou nabídku kurzů pro státní správu a podle dalších potřeb trhu práce. I 
nadále chce univerzita zkvalitňovat sociální podmínky pro studium, podporovat 
studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a hodnotný mimostudijní život 
studentů. Společným jmenovatelem všech opatření je orientace na kvalitu vzdělávací 
činnosti; 
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• jedinečné v ČR je již dnes postavení UK v doktorském studiu (počty studentů i 

absolventů), v kvalifika ční struktu ře (náročnost a počty habilitačních a jmenovacích 
profesorských řízení) a v rozsahu a kvalitě zahraniční spolupráce. UK si přesto 
klade v těchto svých profilových oblastech náročné cíle – zvýšit efektivitu 
doktorských studií při současném zvýšení jejich náročnosti (provázanost 
s výzkumnými projekty pracovišť, zahraniční výzkumné pobyty); vytvořit podmínky, 
aby byl při dodržení přísných standardů kvality kvalifikační růst pracovníků 
rovnoměrný ve všech oborech; v zahraniční oblasti se průběžně orientovat na 
spolupráci s těmi nejprestižnějšími univerzitami světa a požadovat konkrétní 
kontrolovatelné výstupy z ní; 
 

• pro realizaci uvedených cílů musí UK nutně zlepšit svou materiální infrastrukturu . 
Hlavním cílem je úspěšná realizace a zprovoznění velkých staveb podporovaných 
z evropských fondů: biomedicínské a biotechnologické centrum BIOCEV ve Vestci u 
Prahy, Biomedicínské centrum a UniMec v Plzni a MEPHARED v Hradci Králové. 
Mezi velké akce patří také výstavba Biocentra a Globcentra jako součástí kampusu 
Albertov (Praha 2), rekonstrukce objektu bývalé menzy 17. listopadu v Praze-Troji pro 
vzdělávací a vědeckou činnost a komplexní rekonstrukce a dostavba objektů 
v Opletalově ul. 47 a 49; 

 
Formulované cíle a úkoly mají ale také sloužit k udržení a rozvinutí základních hodnot 
nezávislé akademické kultury: humanistických základů ideje univerzity, svobody bádání i 
výuky, vysoké míry akademické autonomie i veřejně prospěšné povahy jejích činností 
neredukovatelných primárně na ekonomické hledisko. UK je přesvědčena, že dnes stejně 
jako v historii byla existence (nejen formálně či právně) nezávislé univerzity spojena 
s rozvojem společnosti jako celku.  
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VI. POSTGRADUÁLNÍ VZD ĚLÁVÁNÍ LÉKA ŘŮ V ČESKÉ 
REPUBLICE 2011  

 
 

Postgraduální vzdělávání v medicíně se rozlišuje na specializační (získání způsobilosti 
vykonávat určitý obor) a na celoživotní (doplňující či rozšiřující poznatky v průběhu let 
praxe). V první polovině roku 2011 mají být uzavřeny smlouvy mezi univerzitami a 
Ministerstvem zdravotnictví ČR o zajištění postgraduálního vzdělávání lékařů. 
 
Absolvent lékařské fakulty se zapisuje do specializačního oboru na zvolené lékařské fakultě a 
nastupuje do vybraného specializačního oboru na akreditované pracoviště kdekoli v republice, 
kde má přiděleného školitele. Dále prochází specializační průpravou podle platného 
vzdělávacího programu, absolvuje jednotlivé stáže a kurzy. Vzdělávání je rozděleno na tzv. 
dvouletý kmen, který může být společný i pro několik oborů a jehož absolvování je ukončeno 
certifikátem, a na vlastní specializaci. Celá specializační příprava trvá obvykle 4–5 let a je 
zakončena zkouškou (atestací) z daného specializačního oboru. Po obdržení diplomu může 
absolvent vykonávat příslušný obor (v rámci nemocnice i samostatné ambulantní praxe). 
 
Postgraduální vzdělávání je předmětem zákona č. 95/2009 Sb., resp. jeho novely, a vyhlášky 
č. 185/2009 Sb. (novely), o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a 
farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ze dne 1. 12. 2010. 
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VII. REAKCE UK K ŽEB ŘÍČKŮM A HODNOCENÍ ČESKÝCH 
VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL  

 
 

V ČR dosud neexistuje odbornou veřejností nezpochybnitelný, kvalitní nástroj 
hodnocení a srovnávání činnosti vysokých škol, a to i přes zřejmý zájem veřejnosti o souhrnné 
a přehledné informace. Vysoké školy, včetně univerzit, jsou tak v současnosti zaplaveny 
různými hodnoceními výkonu, profily činností, žebříčky kvality, určováním pořadí a vzorových 
postupů převážně zahraniční provenience.  
 
UK vítá snahu českých médií vytvořit a nabídnout veřejnosti oficiálně neexistující hodnocení 
a žebříčky českých vysokých škol. Domnívá se však, že by takové hodnocení mělo být 
v zájmu především MŠMT, které však v této záležitosti konkrétní výstup zatím široké 
veřejnosti nenabídlo.  
 
UK vyzývá veřejnost touto cestou k tomu, aby vznikl mezinárodní panel, který by objektivně 
zhodnotil české VVŠ a dal tak relevantní informace, které by byly zárukou kvalitních 
zhodnocení na základě jasně čitelné a definované metodice včetně vstupních dat, které u 
tohoto hodnocení budou použity. 
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Mgr. Václav Hájek 
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