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Ú vo d n í  s l o vo  r ek To r a

Vážení zájemci o informace o Univerzitě Karlově,
dovolte, abych Vás na prvních stranách obsáhlé Vý‑

roční zprávy o činnosti naší univerzity přivítal a nabídl 
stručné shrnutí podstatnějších informací o stavu UK 
v roce 2011.

Roku 2011 na UK dominovalo několik klíčových 
faktorů. Pokud jde o prostředí, v němž se UK nachází, 
podstatný byl zejména bezprecedentní pokles veřejné‑
ho financování vzdělávací činnosti vysokých škol (me‑
ziročně o více než 5 %). Navzdory této skutečnosti se 
podařilo celkový rozpočet UK navýšit (z 8,2 na 8,5 mi‑
liard Kč), a to (tradičně) zejména díky nárůstu vlast‑
ních (na veřejných rozpočtech nezávislých) příjmů. 
Svou roli sehrál i pokračující ústup státu od rozdělo‑
vání veřejných prostředků mezi vysoké školy přede‑
vším podle počtů studentů a ve větší míře se uplatnila 
i kritéria kvality, v nichž si UK vede v rámci ČR velmi 
dobře. Dále vzrostl význam části rozpočtu UK, která 
se odvíjí od dosavadních vědeckých výsledků a jejich 
kvality (z 28 na 30 % rozpočtu).

Rok 2011 byl také rokem nových legislativních ini‑
ciativ, které se UK zásadně týkají. Na prvním místě to 
byla zejména od počátku roku probíhající příprava věc‑
ných záměrů nových zákonů o vysokých školách a o fi‑
nanční pomoci studentům. Obě normy (v různé míře) 
UK během jejich vzniku (samostatně i  prostřednic‑
tvím České konference rektorů a Rady vysokých škol) 
se značným nasazením průběžně připomínkovala, nic‑
méně s jejich výsledným zněním, předloženým vládě 
na samém konci roku 2011, se bohužel v žádném pří‑
padě ztotožnit nemohla. Naopak relativně neproble‑
matický byl od podzimu 2011 běžící proces přípravy 
věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích. 
V druhé polovině roku 2011 byla podepsána dlouho 
připravovaná smlouva s Ministerstvem zdravotnictví 
o převodu organizace předatestačního vzdělávání léka‑
řů na univerzity s lékařskými fakultami.

Pokud jde o vnitrouniverzitní dění, klíčovou sku‑
tečností bylo přijetí nového Dlouhodobého záměru na 
léta 2011–2015, který schválil Akademický senát UK 
21. ledna 2011. Jeho jednotlivé části se odvíjejí od vize 
UK jako „mezinárodně ukotvené instituce špičkové vědy 
a vý uky, jako místa atraktivní a přívětivá pro své studenty, 
doktorandy i pracovníky, s moderním zázemím a vybave‑
ním, a jako sebevědomé a soudržné kulturní společenství“. 

V  bezprostřední návaznosti na tento dokument byl 
pak připraven systém financování vědecké práce na 
UK v souvislosti s implementací státní reformy této 
agendy. Hlavními pilíři tohoto systému jsou univerzit‑
ní výzkumná centra (UNCE) jako centra přípravy mla‑
dých založená na excelentních dosavadních výsledcích, 
a Programy rozvoje vědních oblastí na UK ( PRVOUK), 
jejichž plná implementace začne v roce 2012.

Vědecká práce, která je integrální součástí vzdělá‑
vacího procesu na vysoké škole univerzitního typu, se 
na UK v roce 2011 rozvíjela uspokojivým způsobem. 
Jakkoliv není jednoduché toto tvrzení pro tak kom‑
plexní entitu, jakou je věda, exaktně doložit několika 
málo čísly, poměrně užitečnou představu poskytuje 
např. vládní metodika hodnocení vědeckých výsledků. 
Podle ní UK v roce 2011 vytvořila (s 513 338 body) 
30 % vědeckých výstupů českých vysokých škol. UK 
tak potvrdila svůj dlouholetý statut nejvýkonnější vě‑
decké instituce v ČR (další instituce v pořadí vykazuje 
pouhých 41 % výkonu UK). O kvalitě vědecké práce 
svědčí zejména její citovanost v mezinárodní vědecké 
literatuře, jejímž všeobecně uznávaným měřítkem je 
tzv. h ‑index. Ten je pro dvouleté období 2009–2011 
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v ČR nejvyšší pro UK (45, což je mimochodem zlepšení 
oproti období 2008–2010 s hodnotou 44), další vyso‑
ká škola v pořadí má h ‑index 27.

Tento vědecký výkon UK šel tradičně ruku v ruce 
se vzdělávací činností. Přestože počet nabízených 
studijních programů a oborů se v  roce 2011 oproti 
předchozím letům prakticky nezměnil, UK nastoupila 
cestu (v souladu se svým novým Dlouhodobým zámě‑
rem) ústupu od kvantitativní expanze počtu studentů. 
Celkový počet studentů proto mírně poklesl (o 1 %) na 
53,3 tisíc, a to navzdory neklesajícímu (i tváří v tvář 
demografickému poklesu) počtu přihlášek, jichž bylo – 
stejně jako v předchozím roce – 64,5 tisíce. Přijata byla 
třetina přihlášených – celkem 22 tisíc (o tisíc méně než 
v předchozím roce). Počet absolventů vzrostl z 8 638 
na 8 901. Nezaměstnanost absolventů UK patří dlou‑
hodobě mezi nejnižší v ČR.

Vzhledem k tomu, že se UK profiluje jako výzkum‑
ná a mezinárodně významná univerzita, je důležité 
sledovat vývoj počtů zahraničních studentů a  stu‑
dentů doktorského studia. Celkový počet doktorandů 
mírně stoupl (na 8 128) a lehce vzrostl i jejich podíl na 
celkové studentské populaci (z 15,0 na 15,2 %). Počet 
zahraničních studentů (7 321) se prakticky nezměnil, 
jejich podíl na celkové studentské populaci ale velmi 
mírně vzrostl (z 13,6 na 13,7 %). Z těchto studentů 
31,6 % tvořili studenti studující v cizím jazyce (v dr‑
tivé většině v angličtině). Jde o mírný nárůst oproti 
předchozímu roku, kdy představovali 31,4 % zahranič‑
ních studentů.

Významným indikátorem mezinárodního charak‑
teru univerzity je také mobilita studentů, v níž má UK 
tradičně vynikající evropské postavení. V rámci pro‑
gramu Erasmus v akademickém roce 2010/2011 po‑
prvé počet hostujících studentů z jiných evropských 
zemí (1 110) převýšil počet studentů UK vyjíždějících 
na partnerské univerzity (1 056). V tom drží UK jed‑
noznačný primát mezi vysokými školami ČR.

Pro rozvoj univerzity je zásadní také rozvoj její 
infrastruktury. V této oblasti je UK v rámci ČR v sou‑
časnosti jakožto instituce s primárním sídlem v Pra‑
ze zásadně znevýhodněna vyloučením z  možnosti 
významně využívat zdrojů ze strukturálních fondů 
EU – ty může využívat (a využívá) prakticky pouze 
v Plzni a Hradci Králové. Tam se v roce 2011 podařilo 
dovést náročné přípravné práce až do stadia definitiv‑
ního schválení příslušných projektů. Stejně tomu bylo 
i v případě největší akce tohoto druhu – společného 

biomedicínského a  biotechnologického centra UK 
a AV ve Vestci BIOCEV. Ovšem i v Praze se podařilo 
dosáhnout významného pokroku. Nejen že byly ote‑
vřeny nové prostory (např. pro 2. lékařskou fakultu 
v Praze ‑Motole), ale hlavní pražské rozvojové priority 
UK (Albertov, Troja, Opletalova) se podařilo prosadit 
do nového investičního programu MŠMT.

„Motorem“ výkonů UK jsou její pracovníci, jichž 
je trvale prakticky stálý počet (7 953 přepočtených 
úvazků), stejně jako počet akademických a  vědec‑
kých pracovníků (4 437, tj. 55,8 % všech). Z nich bylo 
86 nových docentů (obdobně v dřívějších letech s vý‑
jimkou 2010, kdy bylo pouze 61) a 23 nových profeso‑
rů (o 1 méně než v předchozím roce).

Vynikající práce celé řady pracovníků UK, přede‑
vším ve vědě, ale i v oblasti širšího veřejného půso‑
bení, byla v roce 2011 oceněna na evropské i celostát‑
ní úrovni. Např. profesoru Kvaszovi byla v Lisabonu 
udělena vysoce prestižní Mezinárodní cena Fernando 
Gila za filozofii a vědu (aspirující na jakousi „Nobelovu 
cenu“ v humanitních oborech). Státní medaili za záslu‑
hy získali prof. Hilský a prof. Piťha. Národní cenu za 
vědu „Česká hlava“ (aspirující pro změnu na jakousi 

„Nobelovu cenu“ české vědy) získal kardiolog prof. Wi‑
dimský. Cenu Doctorandus (pro Ph.D. studenty) zís‑
kal dr. Petrášek. Jednu ze 4 cen MŠMT za mimořádné 
výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
získal pediatr prof. Zeman. Cenu L’Oréal Pro ženy ve 
vědě získala dr. Tesařová. Medaile Josefa Hlávky byly 
za celoživotní dílo uděleny prof. Königové a prof. Vy‑
skočilovi. Další ocenění obdrželi i studenti – kromě 
ceny Doctorandus lze uvést zejména cenu MŠMT nej‑
lepším studentům a absolventům, udělenou dr. Eigne‑
rové a Mgr. Burské.

K širší společenské roli univerzity patřily např. dis‑
kuse s významnými zahraničními návštěvami (Jeho 
Svatost Dalajláma, prezident Chorvatska I. Josipović, 
vládnoucí kníže Lichtenštejnska Hans ‑Adam II.), účast 
na festivalu proti totalitě Mene Tekel či akce populari‑
zující vědu na UK (výstava „Věda je krásná“, Den vědy 
na pražských vysokých školách „Scientia Pragensis“).

UK si připomenula i památku Václava Havla, sta‑
lo se tak na vzpomínkovém shromáždění ve Velké 
aule Karolina dne 22. 12. 2011. UK rovněž podpořila 
finančně a organizačně unikátní a jedinečný projekt 
webových stránek s názvem „Jan Palach – multime‑
diální projekt Univerzity Karlovy“, široké veřejnosti 
byl představen v lednu 2012.

Úvodní slovo rektora
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Rok 2011 představil premiéru několika sportov‑
ních akcí spolupořádaných UK. V  květnu proběhl 
první ročník Běhu o pohár rektora UK v rámci Praž‑
ského mezinárodního maratonu, v  němž se utkalo 
14 čtyřčlenných týmů českých i evropských vysokých 
škol (pohár získali Maďaři, tým z UK FTVS byl třetí). 
V červnu se odehrál 1. ročník závodu osmiveslic „Uni‑
verzitní osmy“ v rámci pražských Primátorek. V  lis‑
topadu začala první „Hokejová bitva“ pražských vy‑
sokých škol o pohár primátora Prahy (finále v březnu 
2012).

Akademický senát si – spolu s celou univerzitou – na 
svém slavnostním zasedání v lednu připomenul 20. vý‑
ročí schválení svobodného Statutu UK. Rok 2011 byl 
i rokem připomenutí výročí vzniku PedF (65 let), CTS 
a CERGE (20 let).

Všechny výkony a  úspěchy UK se kumulativně 
promítají do jejího umístění v nejvýznamnějších svě‑
tových žebříčcích univerzit. UK je tradičně jedinou 
vysokou školou v  ČR, která se pravidelně umísťuje 

v publikovaných prvních stovkách tří nejrespektova‑
nějších žebříčků (ARWU, THES, QS). I přes extrémní 
konkurenci nepoměrně lépe financovaných škol se 
UK drží zhruba v polovině nejlepší pětistovky (z více 
než 17 tisíc vysokých škol), konkrétně na 258. místě 
v ARWU, 305. místě THES a 276. místě QS.

Za tento velmi nesamozřejmý výsledek UK i  za 
všechno nasazení, které k  němu vedlo, chci velmi 
poděkovat všem akademickým, vědeckým i  dalším 
pracovníkům univerzity a studentům, jejichž energie 
a nezřídka i vlastní vědecká práce byly pro úspěch uni‑
verzity nepostradatelné. Zejména děkuji těm, kteří 
nad rámec své standardní vědecké a pedagogické prá‑
ce přijali i odpovědnost působení v samosprávných or‑
gánech univerzity. A v neposlední řadě děkuji členům 
Správní rady i všem, kteří s UK v roce 2011 spolupra‑
covali nebo její činnost podpořili.

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy

Úvodní slovo rektora
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o rg a n i z ac e

Ve funkci rektora působí ve druhém funkčním období 
prof. Václav Hampl.

Prorektorka pro celoživotní vzdělávání a rovné příleži‑
tosti prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D., ukončila svou 
činnost k datu 31. 8. 2011, záležitosti spojené s  její 
funkcí převzali prorektor doc. Michal Šobr (oblast CŽV) 
a prorektor doc. Martin Prudký (oblast studentů se spe‑
ciálními potřebami).

Informace o složení kolegia rektora uvádí tab. I ‑1.

Změny ve složení Akademického senátu UK, Vědecké 
rady UK a Správní rady UK jsou uvedeny v tab. I ‑2, 3, 
4. Seznamy jednotlivých fakult a součástí UK a jejich 
děkanů a ředitelů jsou uvedeny v tab. I ‑6, 7.

Tabulky označené symbolem  jsou k dispozici pouze na CD.

V roce 2011 byly přijaty tři změny v registracích vnitř‑
ních předpisů (Stipendijního řádu, Studijního a zku‑
šebního řádu a Statutu UK)  tab. I ‑8. Bylo vydáno 
21 opatření rektora, která upravují řadu nejrůznějších 
organizačních i dalších záležitostí.

Kromě standardního projednávání a schvalování de‑
sítek změn vnitřních předpisů fakult bylo klíčovou 
událostí dokončení a přijetí nového Dlouhodobého zá‑
měru na léta 2011–2015, schváleného Akademickým 
senátem UK 21. ledna 2011.

Informace ke Grantové radě, Ediční radě a Historické 
komisi viz tab. I ‑5a, b, c. Informace k členství univer‑
zity v organizacích viz tab. I ‑9.
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h o s p o da ř en í

Hlavní principy hospodaření Univerzity Karlovy v Pra‑
ze vycházejí z přílohy č. 8 Statutu, Pravidel hospoda‑
ření, ve smyslu ustanovení § 20 zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpi‑
sů. Univerzita hospodaří dle předem stanoveného 
vyrovnaného rozpočtu, který je sestavován ve smy‑
slu ustanovení §  18 stejného zákona. Rozpočet na 
rok 2011 předpokládal výnosy i  náklady v  totožné 
výši 8  306  506  tis.  Kč. Skutečně dosažené výnosy 
celkem činily 8 495 326  tis. Kč a  skutečné náklady 
8 458 822 tis. Kč. Po korekci vnitroobratu vykázala 
univerzita za uplynulý rok zisk ve výši 36 470 tis. Kč.

Dosavadní trend postupného zpomalování me‑
ziročního růstu výnosů, zapříčiněný především 
stagnující hodnotou prostředků z  veřejných zdrojů, 
v roce 2011 nepokračoval. Celkové výnosy univerzity 
vykazují růst o 3,1 %. Základní příjem, tj. příspěvek 
na vzdělávací činnost, sice meziročně klesl, ale tento 
propad byl více než dostatečně nahrazen růstem insti‑
tucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvo‑
je (dále jen dotace na podporu vědy). Celkové státní 
prostředky tak vzrostly o 2 %, v absolutní hodnotě 
o 113 970 tis. Kč.

Ve smyslu výše uvedeného se mění zastoupení jed‑
notlivých druhů na výnosech celkem. Podíl vlastních 
výnosů v roce 2011 činil 32,1 %, příspěvek na vzdělá‑
vací činnost 27 % a souhrnné prostředky na vědu a vý‑
zkum 30,4 %. Zbývajících 10,6 % představují všechny 
ostatní dotace a příspěvky mimo výše uvedené a vni‑
troorganizační výnosy. Rok 2011 tak zcela změnil 
pořadí jednotlivých zdrojových titulů a činí tak z uni‑
verzity organizaci, která své výnosy dociluje téměř ze 
dvou třetin vlastními výnosy a vědecko ‑výzkumnou 
činností.

V  detailnějším porovnání absolutních hodnot 
a indexů dílčích zdrojů jsou zřetelné výrazné posuny. 
Naprosto největší změna nastala u  dotace na pod‑
poru vědy, která se zvýšila o 555 160 tis. Kč, tj. na 
více než dvojnásobek předchozí hodnoty. Druhým 
nejvíce rostoucím titulem jsou vlastní výnosy s růs‑
tem o 140 165 tis. Kč a meziročním indexem 1,054. 
Třetím titulem s meziročním zvýšením jsou neinves‑
tiční příspěvky a dotace mimo MŠMT, které vzrostly 
o 108 796 tis. Kč a index činí 1,172. Zbývající rostoucí 
tituly, ke kterým patří rámcové programy, poslanec‑
ká iniciativa, mimořádné aktivity a  prostředky na 

mobilitu studentů, již celkovou výši výnosů ovliv‑
ňovaly minimálně, souhrnná hodnota zvýšení činila 
14 522  tis.  Kč. Naopak největší pokles vykazuje in‑
stitucionální podpora výzkumných záměrů se sníže‑
ním o 252 568 tis. Kč a indexem 0,62 vůči hodnotě 
předchozího roku. Obdobně klesla i hodnota příspěv‑
ku na vzdělávací činnost, kde meziroční snížení činí 
204 757 tis. Kč s indexem 0,92. Mezi další tituly, které 
svou hodnotou meziročně snižovaly objem dotačních 
a příspěvkových prostředků, patří především specific‑
ký vysokoškolský výzkum s poklesem o 31 213 tis. Kč, 
účelové prostředky na VaV se snížením o 25 465 tis. Kč 
a prostředky pro studující cizince a na mezinárodní 
spolupráci s poklesem o 15 450 tis. Kč. Situaci v této 
oblasti dokresluje počet titulů rostoucích a klesajících. 
Včetně vlastních výnosů tak meziročně vzrostlo pou‑
ze 6 zdrojových titulů, naproti tomu klesajících bylo 
celkem 15.

Při celkovém pohledu na výnosovou oblast je zřej‑
mé, že vědecko ‑výzkumná činnost univerzity začíná 
postupně převládat nad její vzdělávací úlohou a že pří‑
padné výpadky dílčích dotačních a příspěvkových titu‑
lů je univerzita schopna eliminovat vyšším využitím 
svého potenciálu a prostřednictvím vlastních výnosů 
udržet alespoň částečně růstový trend.

Nákladová oblast se svým tempem růstu 2,9 % 
neodlišuje od oblasti výnosové, absolutní hodnota 
meziročního růstu činila 237 846  tis.  Kč. Největší 
dílčí růstovou položkou nákladů jsou náklady osobní 
s meziročním růstem o 5,8 % Kč. Naopak největší me‑
ziroční snížení vykazuje spotřeba materiálu a energie, 
která klesla o 4,9 %. Méně výrazné pohyby vykazují 
uvedené položky při určení jejich podílů na nákladech 
celkem.

Aktiva i pasiva charakterizující majetkovou  oblast 
univerzity činila k poslednímu dni předchozího roku 
12 302 241 tis. Kč, meziroční nárůst činí 471 630 tis. Kč. 
Na růstu aktiv se podílí především hodnota krátkodo‑
bého majetku univerzity se zvýšením o 540 859 tis. Kč. 
Stěžejní položkou tohoto majetku je hodnota pro‑
středků na bankovních účtech univerzity s  růstem 
o 546 050 tis. Kč, k pozitivním jevům patří i meziroční 
snížení pohledávek o 8 048 tis. Kč. Hodnota dlouho‑
dobého majetku se meziročně snížila o 69 229 tis. Kč. 
Příčinou tohoto stavu je rozdílný vývoj základních 
položek majetku, kdy stabilní hodnota ročních oprá‑
vek převýšila hodnotu nově pořizovaného majetku 
zejména v  souvislosti s  končícími výzkumnými zá‑
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měry a nižší hodnotou investičních prostředků z pro‑
gramového financování. Růst pasiv o 471 630 tis. Kč 
zabezpečily především vlastní zdroje se zvýšením 
o 559  903 tis. Kč, zdroje cizí klesly o 88 273 tis. Kč.

Hodnoty fondů univerzity se zvýšily z původních 
1 291 555 tis. Kč na současných 1 635 613 tis. Kč. Me‑
ziroční růst o 344 058 tis. Kč je ve srovnání s růstem 
v předchozím roce téměř totožný. Největším fondem, 
který univerzita spravuje, je i  nadále Fond provoz‑
ních prostředků, jehož zůstatek vzrostl z původních 
611 339 tis. Kč na současných 883 608 tis. Kč. Dru‑
hý největší růst vykazuje Fond účelově určených pro‑
středků, který vzrostl z  původních 101  971  tis.  Kč 
na současných 132 264 tis. Kč. Uvedený pohyb je na 
jedné straně důsledkem snížení hodnoty fondu z titu‑
lu končících výzkumných záměrů a na druhé straně 
radikálně rostoucí hodnotou dotace na podporu vědy. 
U obou fondů je zřetelná snaha odpovědným způso‑
bem nakládat s prostředky, které pomohou vyrovnat 
případné budoucí výkyvy ve financování univerzity. 
Růstové jsou i všechny zbývající fondy, souhrnná hod‑
nota růstu činí 41 496 tis. Kč.

Zcela samostatně je hodnocen Fond sociální, kde 
se prvním rokem projevila disproporce mezi ustanove‑
ními zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a záko‑
na 346/2010 Sb., o daních z příjmů. Jako daňově uzna‑
telná se připouští tvorba fondu do výše 1 % příslušné 
mzdové základny, jako absolutní limit je stanovena 
hranice 2 %. Po zvážení možností univerzity v daňové 
oblasti na straně jedné a případných vynucených zása‑
hů do dosavadní podpory zaměstnanců na straně dru‑
hé byla zachována povinnost fakult a dalších součástí 
tvořit Sociální fond v minimální výši 1,3 % a ponechat 
možnost tvorby až do výše 2 %. Skutečná tvorba činila 
1,66 % a byla tak vytvořena možnost neměnit využití 
fondu k  posílení zaměstnaneckých vazeb prostřed‑
nictvím příspěvků k  penzijnímu připojištění a  sou‑
kromému životnímu pojištění. Na tyto dvě položky 
vynaložila univerzita v průběhu roku 2011 souhrnné 
prostředky ve výši 34 430 tis. Kč. S připočtením po‑
ložek, jimiž univerzita přispívala na řešení bytových 
otázek zaměstnanců, činila částka vynaložená na ra‑

cionální podporu zaměstnanců ze Sociálního fondu 
celkem 36 536 tis. Kč, tj. 80 % celkového čerpání.

Příspěvek a dotace, výnosy v tab. II ‑1, Struktura 
příjmu a čerpání v grafech II ‑a, b.

K v a l i f i K a č n í  s t r u K t u r a

Přehled o kvalifikační struktuře akademických pracov‑
níků dle fakultní příslušnosti ve fyzických a přepočte‑
ných počtech je uveden v tab.  II ‑2a, b.

Ve srovnání s předchozím obdobím vzrostl přepo‑
čtený počet pracovníků univerzity o 99,8 pracovníka. 
Přehled o pohybech v dílčích kategoriích je poněkud 
ztížen změnou členění zdrojových výkazů, ale zcela 
zřejmý je vliv ukončování výzkumných záměrů z roku 
2007 a snížení počtu vědeckých pracovníků o 48. Dru‑
hou kategorií, u které došlo k meziročnímu poklesu, 
jsou lektoři se snížením počtu o 14,6 pracovníka. Na‑
opak nejvíce rostoucí kategorií pedagogických pracov‑
níků jsou docenti s nárůstem o 28,7 pracovníka.

Fyzický počet pracovníků bez ohledu na výši úvaz‑
ku ve srovnání s předchozím rokem vzrostl o 1 251 
a k 31. 12. 2011 činil 13 673 pracovníků. Největší za‑
stoupení na tomto růstu má věková kategorie 30–39 let, 
jejíž stav vzrostl o 431 pracovníků, zejména prostřed‑
nictvím kategorie odborných asistentů s růstem počtu 
o 130. Nejvýznamněji klesající kategorií jsou lektoři 
stejné věkové skupiny, jejichž počet klesl o  149. Vů‑
bec nejvyšší počet vykazuje i nadále kategorie mezi 30 
a 39 lety, ve které univerzita zaměstnávala 3 638 pra‑
covníků, tj. 26,6 % z celkového fyzického počtu. Zastou‑
pení žen v celkovém fyzickém počtu se oproti předcho‑
zímu období snížilo a v uplynulém roce činilo 49,3 %.

Zastoupení akademických a vědeckých pracovníků 
na celkovém počtu jak fyzickém, tak i přepočteném se 
výrazněji nezměnilo. V uplynulém roce činil souhrnný 
podíl akademické a vědecké složky na celkovém počtu 
55,8 % v přepočtených osobách a 58,3 % ve fyzických 
osobách.

Věkovou strukturu akademických pracovníků re‑
flektuje  tab. II ‑3. Strukturu pracovníků viz též 
v tab.  II ‑4, 5 a grafech II ‑c, d, e, f,  g.
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Oblast studijních a  sociálních záležitostí je na UK 
velmi rozsáhlá a  rozmanitá. Spadá do ní nejen vše, 
co přímo souvisí s  bezprostředním zajištěním a  or‑
ganizací studia více než 53 tisíc studentů, kteří se 
vzdělávají na 17 fakultách a dvou dalších součástech 
univerzity a kteří studují v celkem 307 studijních pro‑
gramech, resp. 642 studijních oborech. Do této ob‑
lasti patří také agenda akreditací, přijímacího řízení 
a řada agend souvisejících se studiem nepřímo – jako 
jeho podpora, servis či jako nástroje dalšího utváření 
vzdělávacích činností a služeb, jako např. ubytování 
a stravování studentů, stipendia, průběžné hodnocení 
studia a oceňování vynikajících výsledků, různé typy 
poradenství a asistence při studiu, ale také vyhodno‑
cování uplatnění absolventů na pracovním trhu, péče 
o znevýhodněné studenty či různé formy celoživotní‑
ho vzdělávání.

V  následujících odstavcích nabízí VZČ základní 
přehled a stručný komentář nejdůležitějších dat, cha‑
rakteristik a případně trendů, které patří k obrazu stu‑
dia a života studentů, jak je možné jej pro rok 2011 za‑
chytit. Jsou zde představeny a komentovány zejména 
údaje, které jsou pro univerzitu podstatné či charakte‑
ristické a které jsou důležité z hlediska dlouhodobého 
utváření jejího profilu. Ve způsobu představení, zejmé‑
na strukturou dat a výběrem nejdůležitějších aspektů, 
navazuje tato zpráva na výroční zprávy předchozích 
let, čímž usnadňuje srovnání a vyhodnocení trendů.

K údajům kvantitativní povahy se v textové části 
zprávy nabízejí komentáře a údaje, jež dávají zaznít 
kvalitativním aspektům. K nim patří zejména navá‑
zání výuky, a to nejen v doktorských programech, na 
odbornou a  vědeckou činnost fakult, mezinárodní 
rozměr studia (výuka v cizích jazycích, mobilita stu‑
dentů a zvyšování podílu přímé mezinárodní spolu‑
práce formou joint degree programů) a zajištění výuky 
kvalifikovanými odborníky. Některé z těchto aspektů 
podrobněji pojednávají následující kapitoly této zprá‑
vy – viz kap. 4 (Věda a výzkum) a kap. 5 (Zahraniční 
spolupráce).

K péči o zajištění kvality nabízené výuky patří sou‑
stavné provádění hodnocení kvality výuky v několika 
úrovních. Kromě bezprostřední zpětné vazby, která se 
týká studentského hodnocení přednášek a kurzů a jež 
je organizována fakultami či jejich dílčími pracovišti 
(katedrami a ústavy), se i v roce 2011 konalo celouni‑
verzitní hodnocení vybraných kurzů. V tomto roce se 
opět konalo i hodnocení doktorského studia jeho ab‑

solventy, jež v návaznosti na obdobná šetření konaná 
v letech 2003 a 2006 nabídlo pozoruhodnou zpětnou 
vazbu pro dlouhodobé utváření doktorských studií 
v jednotlivých oborech i na UK jako celku.

UK usilovala i v roce 2011 o to, aby praktickým 
uskutečňováním svých záměrů a priorit v oblasti stu‑
dia a výuky doložila, že důraz na kvalitu, orientace na 
pokročilá studia a náročné prověřování dosažených 
studijních výsledků nemusí být v  rozporu s  úsilím 
o atraktivní vzdělávací nabídku a přívětivé studijní 
prostředí.

s T u d i j n í  p r o g r a m y

Studium se v roce 2011 na UK uskutečňovalo v celkem 
58 bakalářských, 35 tzv. dlouhých magisterských, 55 
navazujících magisterských studijních programech 
a  v  159 doktorských studijních programech (údaje 
k 31. říjnu 2011). Jedná se o stabilizovanou studijní 
nabídku. Bohatost studijní nabídky na UK zahrnuje 
většinu oborů v oblastech humanitních, společensko‑
vědních, přírodovědných a lékařských studií. Celkový 
přehled nabízí tab. III ‑1a,  b, c a graf III ‑a.

Většina studijních programů pregraduálního stu‑
dia (kromě Všeobecného lékařství a Zubního lékařství) 
se člení na studijní obory. Celkově se studium usku‑
tečňovalo ve 191 oborech bakalářského studia, v 96 
oborech studia magisterského, v 214 oborech navazu‑
jícího magisterského studia a v celkem 144 oborech 
studia doktorského.

K 31. 12. 2011 bylo na UK akreditováno celkem 
59 bakalářských, 55 magisterských a 57 navazujících 
magisterských studijních programů s celkem 199 ba‑
kalářskými, 145 magisterskými a  225 navazujícími 
magisterskými studijními obory – viz tab. III ‑1d.

Více než polovina všech studijních programů je 
akreditována také v cizím jazyce, a to především v an‑
gličtině – viz tab. III ‑1g.

Většina programů pregraduálního studia se již 
několik let nabízí pouze ve strukturované podobě ba‑
kalářských a  navazujících magisterských studijních 
programů.

Pouze ve studijních programech Všeobecné lékař‑
ství a Zubní lékařství, Farmacie, Právo a právní věda 
a ve studijních oborech Učitelství pro 1. stupeň základ‑
ní školy a Katolická teologie se studium nadále oteví‑
rá v pětiletých magisterských studijních programech. 
V řadě dalších pětiletých nebo šestiletých magister‑
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ských studijních programech a oborech ovšem stále 
studují posluchači, kteří byli přijati ke studiu před 
zavedením strukturace a postupně ukončují studium. 
Celkový počet uskutečňovaných a  akreditovaných 
oborů tohoto typu studia v této souvislosti postupně 
klesá: v roce 2009 existovalo na UK 161 oborů tohoto 
typu, v roce 2011 jejich počet klesl na 145.

Řada studijních oborů je v zájmu širšího uplatnění 
absolventů akreditována v tzv. dvouoborovém studiu. 
V této podobě je možné je studovat pouze v kombinaci 
s jiným studijním oborem.

Vzhledem k  tomu, že v  předchozích letech byla 
již prakticky dokončena strukturace studijní nabídky 
i zásadnější úpravy související s tzv. boloňskou refor‑
mou, poklesl v roce 2011 počet žádostí o nové akredi‑
tace studijních programů a oborů. Projednávána byla 
ovšem řada žádostí o prodloužení stávajících akredita‑
cí studijních programů a oborů, například Všeobecné 
lékařství na všech pěti lékařských fakultách UK a de‑
sítky oborů bakalářských i navazujících magisterských 
studijních programů na MFF a PřF.

Ke studijní nabídce v roce 2011 přibylo celkem šest 
bakalářských a navazujících magisterských studijních 
oborů. V bakalářském studiu se jedná například o stu‑
dijní obory Fyzická geografie a geoinformatika (PřF) či 
Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání 
(MFF), v navazujícím magisterském studiu je to napří‑
klad nový studijní obor International Security Studies 
(FSV), Geobiologie (PřF) či Turkologie (FF). Podrobnos‑
ti k nově akreditovaným oborům viz v  tab. III ‑1e.

Programy a obory realizované ve spolupráci s VOŠ 
uvádí  tab. III ‑1f.

V roce 2011 věnovala UK zvýšenou pozornost roli 
garantů studijních programů. Funkci garanta studijní‑
ho programu zavedla UK ustanoveními svého statutu 
již v roce 1999 a vnímá ji jako jeden z nejdůležitějších 
prvků v systému zajišťování kvality výuky a jejího dal‑
šího rozvíjení. V tomto smyslu garanty studijních pro‑
gramů uvádí také Dlouhodobý záměr UK. Poté, co byla 
tato funkce novelou z roku 2010 zanesena i do zákona 
o vysokých školách, a poté, co Akreditační komise for‑
mulovala své požadavky a standardy pro garantující 
osoby, bylo nutné započít s modifikacemi rolí garantů. 

Podrobnosti o počtech studentů ve studijních pro‑
gramech a ve skupinách kmenových oborů jsou uvede‑
ny v tab. III ‑2a,  b a graf III ‑b.

Univerzita měla k 31. prosinci 2011 akreditováno 
celkem 254 doktorských studijních programů (oproti 

roku 2010 o dva více) se 188 studijními obory (na lé‑
kařských fakultách a na PřF je většina studijních pro‑
gramů akreditována bez oboru) – viz tab. III ‑1d.

Většina doktorských studijních programů je rov‑
něž akreditována v anglickém jazyce. Lékařské fakulty, 
ETF, PF, PřF a MFF mají v anglickém jazyce akreditová‑
ny téměř všechny doktorské studijní programy a obo‑
ry – viz tab. III ‑1g. Nově byl akreditován doktorský 
studijní program Ortopedie a také program uskuteč‑
ňovaný formou mezinárodní spolupráce typu Eras‑
mus Mundus: Text and Event in Early Modern Europe 
(Erasmus Mundus Joint Doctorate).

Důležitým rysem doktorských studií je jejich těsné 
propojení s vědeckou a výzkumnou činností oborově 
příslušných pracovišť. Tato vazba je dlouhodobě budo‑
vána také spoluprací s mimouniverzitními vědeckými 
institucemi, zejména s ústavy Akademie věd ČR. Na 
posilování vědecké a výzkumné složky doktorských 
studií klade UK velký důraz. 

Informace k  předsedům oborových rad doktor‑
ských SP jsou v  tab. III ‑1j. SP uskutečňované s ji‑
nou VŠ v  tab. III ‑1l.

pr e z en Tac e  s T u d i j n í  n a b í d k y 
a  i n f o r m o vá n í  u c h a z eč ů

V roce 2011 proběhl již 9. ročník tradiční akce pod 
názvem Informační den UK, konaný v  areálu UK 
na Albertově. Záměrem akce bylo seznámit veřej‑
nost, především zájemce o studium ze středních škol, 
s kompletní studijní nabídkou UK v roce 2012/2013.

Hlavní část programu nabízela prezentace jednotli‑
vých fakult a možnost setkání se zástupci fakult u jejich 
stánků. Doprovodný program byl zaměřen především 
na představení studentských aktivit. Návštěvníci moh‑
li zhlédnout prezentace na různá témata, např. Stu‑
denti ve světě, Studenti a věda, Studentské aktivity 
spolků a sdružení. Nabídnuta byla také informační 
přednáška o  přípravných kurzech ke studiu na UK.

Na Informační den UK navazovaly Dny otevřených 
dveří jednotlivých fakult. V roce 2011 pořádaly Dny 
otevřených dveří pro zájemce o studium všechny fa‑
kulty UK.

Univerzita se podílela na akci „Propagace studia na 
VŠ pro studenty maturitních ročníků středních škol ža‑
teckého regionu“, kde představila svou studijní nabídku.

Fakulty UK připravily pro zájemce ze středních 
škol i řadu jiných propagačních a informačních akcí 
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typu Den s fyzikou, Den s matematikou, Den se stu‑
diem chemie, Chemické hrátky v rámci Muzejní noci, 
Chemické pokusy s ohněm i bez, Chemický jarmark 
a podobně. 1.LF, která nabízí studijní program v ang‑
ličtině, uspořádala Den otevřených dveří také pro za‑
hraniční zájemce o studium.

I v r. 2011 připravila univerzita pro zájemce o stu‑
dium virtuální Informační týden. V rámci této akce 
bylo možné získat aktuální informace o studijní na‑
bídce a podmínkách přijímacího řízení na UK pro daný 
akademický rok. Představila se široká nabídka studij‑
ních programů a oborů, informace o přípravných kur‑
zech a přijímacích zkouškách. Součástí přehledu byly 
i odkazy na modelové otázky, testy a doporučenou li‑
teraturu. V rubrice Často kladené dotazy bylo možné 
nalézt odpovědi, které zájemcům (i zahraničním) na‑
pomohly zorientovat se při rozhodování, kam směřo‑
vat profesní budoucnost.

Univerzita představila svou kompletní studijní na‑
bídku na veletrhu Gaudeamus v Brně a také v Praze. 
Některé fakulty prezentovaly nabídku studia rovněž 
na veletrhu Academia v Bratislavě i na dalších veletr‑
zích v evropských i mimoevropských zemích.

p ř i j í m ac í  ř í z en í

V  rámci přijímacího řízení pro akademický rok 
2010/11 bylo na sedmnáct fakult UK podáno celkem 
64 544 přihlášek ke studiu. V porovnání s akademic‑
kým rokem 2009/2010 se počet podaných přihlášek 
téměř nezměnil.

O prezenční formu studia projevilo v přihlášce zá‑
jem 87 % uchazečů, o kombinovanou formu pak 13 % 
(podrobnosti k přijímacímu řízení viz v tab. III ‑3a, 
 b,  c a grafech III ‑f, g, h, i, j).

Přijímací zkoušky pro prezenční i kombinovanou 
formu studia v bakalářských, navazujících magister‑
ských, nestrukturovaných magisterských a  doktor‑
ských studijních programech proběhly na fakultách 
v několika obdobích dle harmonogramu přijímacího 
řízení. Na několika fakultách byl v roce 2011 v rámci 
přijímacích zkoušek již potřetí využit Test obecných 
studijních předpokladů (TOSP), který pro doplnění 
oborových zkoušek vypracovala FF. Ve svém přijíma‑
cím řízení jej použila 1.LF, PřF a u vybraných oborů 
také FF.

Ke studiu bylo přijato celkem 21 997 uchazečů, 
z toho 10 680 do bakalářských, 4 967 do navazujících 

magisterských, 4 876 do nestrukturovaných magis‑
terských a 1 509 do doktorských studijních programů – 
viz  tab. III ‑3b.

Z celkového počtu přijatých do všech forem a typů 
studia bylo 62 % žen a 13 % cizinců. Tyto poměry jsou 
v posledních létech stabilní.

O přezkoumání rozhodnutí děkana o výsledku při‑
jímacího řízení požádalo rektora celkem 2 842 nepři‑
jatých uchazečů, což je mírný nárůst oproti loňskému 
roku. Rektor změnil rozhodnutí děkanů ve 48 přípa‑
dech – důvodem bylo nedodržení podmínek přijímací‑
ho řízení. Po ukončení přijímacího řízení byla provede‑
na statistická analýza úspěšnosti přijímacích zkoušek 
a vyhodnoceny klíčové parametry, které uvádí Zpráva 
o přijímacím řízení.

s T u d en T i  a  a b s o lv en T i

Na UK v roce 2011 studovalo celkem 53 311 studentů 
(údaj vyjadřuje počet jednotlivých „studií“ ve studij‑
ních programech k 31. říjnu 2011, nikoli počet jednot‑
livých fyzických osob). V souladu s Dlouhodobým zá‑
měrem UK se ve srovnání s rokem 2010 celkový počet 
studentů snížil o necelé 1 % (viz tab. III ‑2a,  b, c, d, 
 g a grafy III ‑b, c, d).

Do výše uvedeného celkového počtu nejsou zahr‑
nuty osoby, které měly k  uvedenému datu přeruše‑
né studium. Oproti roku 2010 se mírně zvýšil podíl 
počtu studentek. Z celkového počtu studentů tvořily 
ženy 61,1 %. V bakalářských studijních programech 
studovalo celkem 20 392 studentů, 16 283 studovalo 
v  nestrukturovaných magisterských studijních pro‑
gramech, 8 508 v navazujících magisterských a 8 128 
studentů v doktorských studijních programech (viz 
tab. III ‑2d a graf III ‑c).

Ve srovnání s předcházejícím rokem se počet stu‑
dentů v  bakalářských studijních programech snížil, 
a  to o  3,31 %. V  nestrukturovaných magisterských 
studijních programech se počet studentů v  souvis‑
losti s postupným útlumem těchto studijních progra‑
mů snížil o 4,29 %. Je patrné, že tento typ studijních 
programů zůstává zachován pouze pro několik spe‑
cifických oblastí studia (viz výše, studijní programy). 
V  navazujících magisterských programech se počet 
studentů zvýšil o 11,12 %, což souvisí s dokončením 
strukturace studia. V doktorských studijních progra‑
mech byl zaznamenán mírný nárůst počtu studentů, 
a to o 0,48 %.
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Studium se uskutečňovalo zejména prezenční for‑
mou (79,2 %). V kombinované formě studia studovalo 
20,8 % studentů.

Strukturu studentů podle studijních programů 
uvádí tab. III ‑2d, graf III‑c.

Většina studentů (49 944) studovala na UK v jed‑
nom studijním programu, 1 619 studentů (3 %) stu‑
dovalo ve dvou studijních programech. Detailní in‑
formace o studentech studujících ve více studijních 
programech na více fakultách UK či v rámci jedné fa‑
kulty uvádějí tab.  III ‑6a, b.

Tradičně nejpočetnější skupinu studentů UK 
vykazovaly obory zaměřené na společenské vědy, 
následovaly obory lékařské a  farmaceutické, třetí 
nejpočetnější skupinu tvořili studenti oborů příro‑
dovědných.

O studium na UK mají tradičně velký zájem zahra‑
niční studenti. Celkově jich v roce 2011 na UK studo‑
valo 7 321, tj. 13,7 % všech studujících. Značná část 
studijních programů na UK je akreditována také s vý‑
ukou v cizím jazyce, zejména v angličtině (viz tab. III‑

‑1g,  h,  i). Anglicky vyučované obory studovalo 
celkem 2 313 studentů (tj. 4,3 % z celkového počtu; 
viz tab. III ‑2e). Největší podíl zahraničních studentů 
tvořili studenti ze Slovenska, další početně význam‑
nější skupinu tvořili studenti z Portugalska, Velké Bri‑
tánie, Ruska a Řecka (viz tab. III ‑2e,  f, graf III ‑e). 
V  poměru k  ostatním fakultám mají největší počty 
zahraničních studentů MFF, FF a FSV (viz tab. III‑

‑2e).Tradičně největší zájem mají zahraniční studenti 
o studium na lékařských fakultách.

Studijní neúspěšnost či zanechání studia u studen‑
tů prvních ročníků uvádí  tab. III ‑5a.

Nejvyšší početní úbytek studentů v této kategorii 
vykazovaly FHS, MFF, FF a FTVS. Z  tab. III ‑5a je 
patrné, že studium během prvního ročníku ukončují 
studenti různých oborů ze všech oblastí studia. Nej‑
vyšší míra této neúspěšnosti či zanechání studia byla 
zaznamenána v bakalářských studijních programech 
(20,8 %). V absolutních číslech tvoří největší skupinu 
těch, kdo nedokončí první ročník svého studia, stu‑
denti společenskovědních oborů. Další informace ke 
studijní neúspěšnosti uvádějí  tab. III ‑5b, c.

V roce 2011 úspěšně ukončilo studium 8 901 stu‑
dentů v bakalářských, magisterských a doktorských 
studijních programech (viz tab. III ‑4a, b,  c,  d 
a grafy III ‑k, l). Ve srovnání s předcházejícím rokem 
je počet absolventů vyšší, a to o 3,04 %.

Nejpočetnější skupinu absolventů tvořila (stej‑
ně jako v minulých letech) skupina studijních oborů 
zaměřených na společenské vědy, následovaly obory 
lékařské, farmaceutické a přírodovědné. V rámci UK 
absolvovalo nejvíce studentů (stejně jako v roce 2010) 
na FF (1 394), PřF (1 106) a PedF (1 038). 

Hodnocení doktorského studia je uvedeno 
v tab. III ‑13b.

s T u d i j n í  p r o g r a m y  
v  m e z i n á r o d n í  s p o lu p r ác i :  
er a s m u s  m u n d u s  
a  j o i n T  d eg r ee

Mezinárodní rozměr studia se rozvíjí nejen v oblasti 
mobility studentů a akademických pracovníků, nýbrž 
má svoji již bezmála desetiletou tradici také v oblasti 
tzv.  joint degree programů, tj. studijních programů 
uskutečňovaných společně několika evropskými, pří‑
padně i  mimoevropskými vysokoškolskými institu‑
cemi. Tyto programy uskutečňuje UK již od r. 2005. 
Nejčastěji se konají pod hlavičkou programu Evropské 
komise Erasmus Mundus, případně dalších národních 
a mezinárodních grantových schémat. V některých 
případech probíhají na základě samostatné iniciativy 
partnerských vysokých škol.

Počínaje rokem 2009 Evropská komise rozšířila 
podporu společných studijních programů typu joint 
degree z magisterského také na doktorský stupeň stu‑
dia a nadto umožnila, aby konsorcia nositelů progra‑
mů přijímala za své plnoprávné členy i vysokoškolské 
instituce ze zemí mimo EU. Tyto možnosti v řadě pro‑
jektů UK využila a využívá.

Mezi projekty uskutečňované v  roce 2011 patří 
zejména doktorský program Erasmus Mundus Joint 
Doctorate: Text and Event in Early Modern Europe 
(Text a dění v raněnovověké Evropě; EMJD TEEME). 
Jedná se o jeden z devíti mezinárodních doktorských 
programů vybraných k financování evropskou agentu‑
rou EACEA v roce 2010 z celkového počtu 146 žádostí. 
V akademickém roce 2011/2012 se uskutečnilo první 
společné přijímací řízení do tohoto programu.

Dále do této skupiny patří řada magisterských stu‑
dijních programů. Jedním z nich je společný navazující 
magisterský program Territoires européens: identité 
et développement (TEMA). Ke konsorciu, které tento 
program uskutečňuje, patří kromě UK (FF) Univerzita 
Eötvös Loránd (Budapešť, Maďarsko), École des hau‑
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tes études en sciences sociales (Paříž, Francie) a Uni‑
versita degli studi di Catania (Itálie).

PedF má dlouholetou tradici v uskutečňování pro‑
jektu Erasmus Mundus Masters in Special and Inclusive 
Education, koordinovaném Roehampton University, 
Londýn, Velká Británie. Tento projekt získal v inovo‑
vané podobě už druhý pětiletý grant Erasmus Mundus.

Totéž platí i pro úspěšný projekt FHS Euro Philoso‑
phie: Philosophies allemande et francaise dans l’espace 
européen, který rozvíjí svou působnost už ve druhém 
pětiletém období a své aktivity rozšiřuje i do oblasti 
doktorského studia (koordinátor: Université de Tou‑
louse – le Mirail, Francie).

O  prodloužení akreditace požádal úspěšný pro‑
jekt Česko ‑německá  studia / Deutsch ‑Tschechische 
 Studien, koordinovaný společně UK (FSV) a univerzi‑
tou v Řezně, Německo. Tento program je vyučovaný 
současně v německém i českém jazyce pro studenty 
obou univerzit (s podporou DAAD).

Již pátým rokem působí UK jako partner ve dvou 
dalších konsorciích v rámci Aktivity 1 – Magisterské 
programy Erasmus Mundus: International Masters 
in Economy, State and Society (FSV) a LCT: European 
Masters Program in Language and Communication 
Technologies (MFF). FSV se kromě toho podílí také 
na úspěšném projektu v rámci Aktivity 2 Partnerství 
Erasmus Mundus – EU ‑Oceania Social Science Inter‑

‑regional Consortium (koordinátorem je University of 
Limerick, Irsko).

V roce 2011 získala FF grant na podporu projek‑
tu (Aktivita 2) Multilingualism and Multiculturalism, 
koordinátor: Université de Provence (Aix ‑Marseille 1, 
Francie), pro geografickou oblast jihový chod ní Asie.

Již od r. 2010 je FSV členkou konsorcia Internatio‑
nal Master in Sports Tourism Engineering (koordiná‑
torem je University of Health and Law Lille 2, Francie), 
ustaveného pod hlavičkou programu Evropské komise 
LLP/Erasmus.

Celkový přehled spolupráce UK na těchto společ‑
ných programech uvádí tab. III ‑1k.

s T i p en d i a

UK poskytuje svým studentům stipendia za vynikající 
studijní výsledky, stipendia pro studenty doktorských 
studijních programů a  několik druhů účelových sti‑
pendií. Univerzita studentům vyplácí také stipendia 
na podporu ubytování a  sociální stipendia. V  roce 

2011 nedošlo v oblasti stipendií k žádné výraznější 
úpravě pravidel.

Stipendium za vynikající studijní výsledky  – 
tzv. prospěchové stipendium – pobírá podle Stipen‑
dijního řádu vždy nejméně 10 % nejlepších studentů 
dané fakulty, studijního programu a ročníku. Stipen‑
dijní fond, z něhož jsou stipendia vyplácena, je napl‑
ňován především příjmem z poplatků spojených se 
stu diem. Konkrétní výši prospěchového stipendia 
stanoví na každé fakultě její děkan. V roce 2011 se po‑
hybovalo v rozmezí 9 450 až 18 900 Kč za akademický 
rok. Celkově bylo na UK v roce 2011 na prospěchová 
stipendia vyplaceno více než 30 milionů Kč.

Studenti doktorských studijních programů, kteří 
studují prezenční formou, mají po dobu standardní 
doby studia (tedy po tři, eventuálně čtyři roky) nárok 
pobírat doktorandské stipendium. Celkem bylo z to‑
hoto titulu doktorandům vyplaceno 234 060 tis. Kč.

Stipendia na podporu ubytování a stipendia sociál‑
ní pobíralo v roce 2011 celkem 32 854 studentů. Na 
sociální stipendia byla vyplácena studentům z dotace 
MŠMT částka 1 620 Kč měsíčně.

Podpora ubytování studentů probíhá již pět let for‑
mou ubytovacích stipendií, která jsou vyplácena pří‑
mo studentům. Z dotace, kterou poskytlo MŠMT, bylo 
vyplaceno cca 100 milionů Kč na ubytovací stipendia; 
dalších cca 20 milionů Kč poskytla na tento účel UK 
ze svých vlastních zdrojů. Studenti, kteří nesplňovali 
kritéria MŠMT, ale vyhověli podmínkám UK, obdrželi 
ubytovací stipendium hrazené z vlastních prostředků 
univerzity. Souhrnné informace k přiznaným stipen‑
diím uvádějí tab. III ‑7a,  b.

p o p l aT k y  s p o j en é  s e  s T u d i em

V roce 2011 bylo studentům UK vyměřeno v souladu 
s vysokoškolským zákonem zhruba 13 000 poplatků 
za delší studium nebo za další studium. Oproti roku 
2010 vzrostl jejich počet o více než 5 %. V návaznosti 
na tato vyměření poplatků podali studenti přes 5 300 
žádostí o přezkoumání vzniku poplatkové povinnosti 
nebo o snížení či prominutí poplatku. Téměř polovině 
těchto žádostí bylo vyhověno plným prominutím nebo 
zrušením poplatku. Nejvíce úlev bylo poskytnuto 
v souladu s Opatřením rektora č. 4/2007 a Opatřením 
rektora č. 16/2006, kterými rektor zmírňuje tvrdost 
vysokoškolského zákona. Opatření rektora č. 4/2007 
se vztahuje na absolventy bakalářského studijního 
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programu, kteří nyní studují v navazujícím magister‑
ském studijním programu a mohla jim být opakovaně 
započítána doba předchozích neúspěšně ukončených 
studií, která zkrátila dobu nezpoplatněného studia. 
Opatřením rektora č. 16/2006 se promíjí poplatek 
za delší studium těm studentům, kteří absolvují do 
termínu splatnosti vyměřeného poplatku nebo v pří‑
padě, že den vzniku poplatkové povinnosti spadá do 
období po uplynutí maximální doby studia. Dále byly 
poskytnuty úlevy ze zdravotních a sociálních důvodů 
a také za studijní výsledky a vědeckou činnost studen‑
tů. Zdravotně postiženým studentům bylo vždy vyho‑
věno plným prominutím poplatku.

Přehled vyměřených poplatků a přehled úlev na 
poplatcích za rok 2011 zobrazuje tab. III ‑7c. Graf 
III ‑m znázorňuje strukturu důvodů, na jejichž zákla‑
dě byly poskytnuty úlevy.

k r ed i T n í  s y s T ém ,  
ec T s  d i p l o m a  s u p p l em en T  l a b el

Od akademického roku 2006/2007 probíhá výuka 
na UK podle celouniverzitního kreditního systému 
pro bakalářské a magisterské studium. Tento systém 
je formulován v souladu s pravidly European Credit 
Transfer System (ECTS) pro převod kreditů, který je 
nástrojem usnadňujícím mobilitu studentů mezi part‑
nerskými vzdělávacími institucemi. V roce 2007 byla 
na UK dokončena implementace kreditního systému 
do studijních plánů všech studijních oborů pregraduál‑
ního studia. Od roku 2009 je univerzita držitelem cer‑
tifikátu ECTS Diploma Supplement Label (s platností 
do roku 2013).

u z n ává n í  z a h r a n i č n í h o 
v y s o ko š ko l s k éh o  v z d ěl ává n í 
a  k va l i f i k ac e

Povinností UK je též vyřizovat žádosti o uznání vyso‑
koškolského vzdělání získaného v zahraničí. V posled‑
ních letech zaznamenává UK zřetelný trend stále se 
zvyšujícího počtu žadatelů.

Nejvíce žádostí o uznání zahraničního vysokoškol‑
ského vzdělání bylo v roce 2011 podáno od žadatelů, 
kteří své vzdělání nabyli ve státech mimo EU (zejmé‑
na Ruská federace a Ukrajina). Oborovým zaměřením 
tvořily nejpočetnější skupiny žádosti v oboru lékařství 
a v oborech společenských věd a učitelství.

V roce 2011 podalo žádost o uznání vysokoškol‑
ského vzdělání na UK celkem 744 žadatelů. Ve 24 % 
případů byla žádost zamítnuta z důvodu zjištění pod‑
statných rozdílů mezi absolvovaným studijním pro‑
gramem a studijním programem uskutečňovaným UK.

c el ož i vo T n í  v z d ěl ává n í

Vzdělávací programy CŽV na UK jsou poskytovány 
v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních 
programů a jejich široká nabídka je určena pro různé 
cílové skupiny – uchazeče o studium, studenty a ab‑
solventy vysokých škol, pedagogické pracovníky, léka‑
ře, seniory, zahraniční klientelu i zájemce z řad široké 
veřejnosti.

Kurzy jsou orientované na výkon povolání nebo 
zájmově a  jsou uskutečňovány prezenční, distanční 
nebo kombinovanou formou, a to nejen v českém, ale 
také např. v anglickém jazyce.

Specifické postavení mají kurzy Univerzity třetí‑
ho věku (U3V), prostřednictvím kterých je i osobám 
v postproduktivním věku nabízena možnost kvalitní 
náplně volného času a umožněn potřebný mezigene‑
rační dialog. V roce 2011 byly tyto kurzy pro seniory 
realizovány celkem 15 fakultami UK a také Ústřední 
knihovnou UK a ÚJOP. V roce 2011 bylo uskutečněno 
celkem 377 vzdělávacích programů, z toho U3V cel‑
kem 92. Těžištěm vzdělávacích aktivit v rámci CŽV na 
UK jsou profesně orientované kurzy. Těchto vzdělá‑
vacích programů bylo v roce 2011 realizováno celkem 
160. Informace v  tab. III ‑15a, b.

V roce 2011 se lékařské fakulty UK staly podle 
stavovského předpisu České lékařské komory členy 
Asociace pro celoživotní vzdělávání ČLK. Významná 
změna nastala také v  oblasti specializačního vzdě‑
lávání, kterým lékaři získávají specializovanou způ‑
sobilost k výkonu povolání lékaře, neboť na základě 
veřejnoprávní smlouvy mezi UK a  Ministerstvem 
zdravotnictví ČR ze září 2011 přešlo specializační 
vzdělávání na lékařské fakulty. V roce 2011 byla na 
PF UK zahájena realizace třísemestrálního kurzu 
LL.M. (Magister Legum/Master of Laws), který patří 
mezi mezinárodně uznávané kurzy dle § 60a zákona 
o vysokých školách.

V roce 2011 začala příprava novely Řádu CŽV, kte‑
rá reaguje na změny, ke kterým v této oblasti v posled‑
ních letech došlo. Další informace k oblasti CŽV v tab. 
III ‑14a, b,  16a,  b,  17 a v grafu III ‑n,  o.
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u by To vá n í  s T u d en T ů

V  oblasti ubytování studentů lze zaznamenat již 
tradičně stabilizovanou situaci. Je to způsobeno 
i  tím, že předpisy upravující ubytování v kolejích 
jsou studentům obecně známy a nedochází k jejich 
skokovým změnám. Stejně tak jsou studentům dob‑
ře známy podmínky pro vyplácení přímé dotace na 
ubytování.

Možnost rezervování lůžka oproti zaplacené zálo‑
ze se osvědčila i v roce 2011 a tento způsob rezervace 
ubytování umožnil lepší využití ubytovacích kapacit 
a vedl ke stabilitě využívání ubytovacích služeb, ze‑
jména pak na začátku akademického roku.

I  v  roce 2011 došlo k  mírnému poklesu obsaze‑
nosti. Na tento trend Koleje a menzy reagují změnou 
struktury nabízených pokojů, kdy již od roku 2010 
dochází k úbytku vícelůžkových pokojů a zároveň je 
rozšiřována nabídka jedno ‑ a dvoulůžkových pokojů.

K odstranění případných chyb vzniklých v průbě‑
hu vyhodnocování žádostí slouží námitkové řízení; 
v tomto roce došlo k výraznému snížení počtu poda‑
ných námitek oproti předcházejícím obdobím.

Podrobnější informace jsou v tab. III ‑8a,  b,  
k stra vování  tab. III ‑9a, b a tab. III ‑10a.

c en y  u d ěl o va n é  s T u d en T ů m

Nejvýznamnější cenou, kterou UK uděluje svým stu‑
dentům za mimořádně objevné práce vzniklé během 
studia, je Bolzanova cena. V 18. ročníku udělil rektor 
tuto cenu celkem třem studentům (Mgr. Jindřišce 
Bláhové, Mgr. Romanu Fialovi a Mgr. Lence Noskové).

UK dále uděluje Cenu rektora, která je určena 
nejlepším absolventům a  uděluje se v  pěti tematic‑
ky zaměřených kategoriích. V roce 2011 bylo oceně‑
no celkem sedm absolventů (MUDr. Ondřej Vyčítal, 
Bc.  Lucie Nováčková, Mgr. Petr Kohout, Bc. Jitka 
Šlegerová, Mgr. Marek Vinklář, Mgr. Marie Hlaváčová 
a Mgr. Michal Pitoňák). Mimořádná cena rektora, jež 
se uděluje studentům za projevy mimořádné stateč‑
nosti či vynikající výsledky na poli kultury, umění či 
sportu, nebyla v tomto roce udělena.

Jako každoročně navrhovala UK své studenty 
také k ocenění vnějším subjektům. V roce 2011 byly 
dvě studentky UK vyznamenány udělením Ceny mi‑
nistra školství, mládeže a tělovýchovy (Mgr. Daniela 
Burská, Ph.D., a RNDr. Barbara Eignerová, Ph.D.).

Cenu Josefa Hlávky získalo v roce 2011 celkem 10 
studentů UK (Mgr. Jana Bělochová, Mgr. Tomáš Kob‑
lížek, PhDr. Jan Herman, Ph.D., Bc. Barbora Votavová, 
Mgr. Daniela Burská, Ph.D., MUDr. Markéta Kubričano‑
vá Žaliová, Ph.D., MUDr. Miroslava Čedíková, Mgr. Pav‑
lína Hašková, RNDr. Milan Koží šek, Ph.D., RNDr. Jiří 
Pospíšil, Ph.D., Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D.,  MBA, 
Mgr. Jakub Marek, Ph.D., Bc. Lenka Žáková, Mgr. Mar‑
tin Kočí). Studenti UK získali v roce 2011 řadu dalších 
ocenění, například cenu Badatelského nadačního fondu 
Anny a Jaroslava Krejčích (Mgr. Vít Šisler, Ph.D.), Cenu 
Josefa Vavrouška zaměřenou na vztah přírody, společ‑
nosti a kultury (PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.) nebo Cenu 
Milana Sojky za nejlepší publikaci (JUDr. PhDr. Josef 
Benda, Ph.D., LL.M.).

Přehled cen udělených studentům a absolventům 
viz tab. III ‑12.

z n e v ý h o d n ěn é  s k u p i n y  s T u d en T ů  
n a  v y s o k ýc h  š ko l ác h

Dbát o odstraňování nerovných podmínek v přístupu 
ke studiu je jednou z významných priorit UK. Univer‑
zita usiluje o to, aby byla atraktivní vysokou školou, 
jejíž prostředí je vstřícné pro všechny studenty a zá‑
jemce o studium, a studentům či uchazečům s různý‑
mi typy znevýhodnění nabízí opatření a nástroje k vy‑
rovnání jejich přístupu ke vzdělání. Opatření, která 
UK v této oblasti činí, si kladou za cíl kompenzovat 
jednotlivá znevýhodnění studentů a tak vyrovnávat 
jejich šance, že budou přijati ke studiu a úspěšně je 
dokončí. Problematika vyrovnávání podmínek a šan‑
cí se týká řady specifických skupin studentů, kteří se 
oproti svým kolegům ocitají z řady příčin v znevýhod‑
něném postavení.

Nerovné výchozí šance a pozice jsou typické obzvláš‑
tě pro studenty se zdravotním postižením, studenty 
se slabým sociálně ‑ekonomickým původem, studenty‑

‑rodiče a další studenty s různými typy specifických cha‑
rakteristik, které je při studiu znevýhodňují.

Uvedeným skupinám studentů je proto v průbě‑
hu jejich studia poskytována určitá forma podpory. 
K nástrojům vyrovnávání příležitostí patří například 
poskytování stipendií (zejména ubytovací a  sociál‑
ní stipendium) a dostupného ubytování na kolejích. 
Průběžně se také zjišťují potřeby studentských rodičů 
a realizují se opatření či aktivity ve prospěch sladění 
role studenta a rodiče.



31Studijní a sociální záležitosti

Dne 11. října 2011 se uskutečnil seminář „Anti‑
diskriminační zákon a vybrané oblasti rovných příle‑
žitostí na UK“, na němž byly mimo jiné prezentovány 
výsledky dvou průzkumů: Situace rovných příležitostí 
na UK a Studenti a studentky se speciálními potřeba‑
mi na UK – studující, kontaktní osoby. Na tomto se‑
mináři také zazněly příspěvky týkající se antidiskrimi‑
načního zákona, genderové rovnosti na univerzitách, 
problematiky slaďování osobního a pracovního života 
a příspěvek o činnosti spolku Charlie na UK.

s T u d en T i  s e  s p ec i f i c k ý m i  p o T ř eb a m i

Na UK bylo evidováno celkem 191 studentů se zdra‑
votním postižením (údaj platný k 31. 10. 2011, tato 
evidence je však dobrovolná). Podpora poskytovaná 
této skupině studentů spočívá především v  modifi‑
kaci přijímacího řízení, tedy vyrovnávání příležitostí 
při vstupu, a dále pak v takové úpravě studijního pro‑
středí a podmínek, jež vede k redukci či odstranění 
znevýhodnění v průběhu studia. Podstatnou součástí 
pomoci poskytované studentům jsou informační a po‑
radenské služby.

Podpora poskytovaná studentům se zdravotním 
postižením je upravena Opatřením rektora č. 25/2008 
Minimální standardy podpory poskytované studen‑
tům a  uchazečům se speciálními potřebami na UK. 
Koncepce decentralizace v systému podpůrných slu‑
žeb byla naplňována i v roce 2011. Některé klíčové 
služby byly ovšem poskytovány studentům centrali‑
zovaně. Těmito službami byla již tradičně asistence při 
studiu a nově pak tlumočnické a zapisovatelské služby 
pro studenty s postižením sluchu, digitalizace studij‑
ních textů a centrální katalogizace elektronických stu‑
dijních materiálů.

Poskytované služby byly dále rozvíjeny a  inovo‑
vány prostřednictvím rozvojových programů MŠMT. 
Řešiteli jednotlivých projektů byly FF, PedF, HTF a IPC. 
Řešené projekty byly věcně zaměřeny na poskytování 
poradenských služeb a studijní podpory studentům se 
specifickými poruchami učení a zrakovým postižením 
(HTF), modifikace jazykové průpravy pro studenty 
s  dyslexií a  dalšími znevýhodněními (FF), zajištění 
činnosti Poradny pro studenty s  handicapy, Akade‑
mické poradny a Ústřední knihovny a příprava studij‑
ního programu k inkluzivnímu vzdělávání (PedF). Pro‑
středky z rozvojových programů byly rovněž využity 
na podporu odborné spolupráce zástupců systému 

podpůrných služeb (IPC) a na náklady spojené s po‑
skytováním asistenčních a tlumočnických služeb (IPC).

Pro další rozvoj a zkvalitňování služeb bylo nutné 
provést komplexní a hloubkovou evaluaci poskytova‑
ných podpůrných služeb. Toto vyhodnocení bylo pro‑
vedeno formou několika navazujících analytických 
šetření jako součást vnitřní evaluace univerzity. Vý‑
stupy z analýz se staly podkladem pro další projektové 
záměry a přípravu nové koncepce služeb spojené se 
změnami v jejich financování. 

Detaily jsou v  tab. III ‑11.

i n f o r m ač n í  a  p o r a d en s k é  s lu ž by

Informační a poradenské služby jsou na UK poskyto‑
vány na různých úrovních a různou formou. Na ně‑
kterých fakultách jsou poskytovateli informačně po‑
radenských služeb studijní oddělení a na jiných je pro 
tuto oblast zřízeno samostatné pracoviště. Na celo‑
univerzitní úrovni poskytuje informačně ‑poradenské 
služby Informačně ‑poradenské centrum UK (IPC) 
v Celetné 13. Seznam odkazů na poradenská pracoviš‑
tě a poradenské služby UK je k dispozici na webu.

Studijní poradenství je obvykle poskytováno jak 
v  českém tak také v  anglickém jazyce (případně ve 
francouzském, německém či ruském jazyce), a to jak 
příslušnými pracovišti na fakultách tak v IPC.

Poradenské služby lze dělit podle typu služeb na 
studijní, psychologické, speciální a kariérové. Studijní 
poradenství standardně poskytují studijní oddělení. 
Některé fakulty mají zaveden tutorský systém, v němž 
pedagogové působí jako studentští poradci pro studij‑
ní záležitosti. Novinkou v oblasti studijního poraden‑
ství byl v roce 2011 na UK projekt „Studenti radí stu‑
dentům“, do něhož byly zapojeny čtyři fakulty. Tutoři 
z řad studentů vyšších ročníků PedF, FF, FTVS a HTF 
byli vyškoleni v poskytování studijního poradenství 
studentům prvních ročníků.

Studenti mohou navštívit semináře o možnostech 
studia v zahraničí. V roce 2011 se tyto semináře vě‑
novaly zejména těmto destinacím: Asie, USA, Francie, 
Velká Británie, Německo. Další semináře byly zamě‑
řeny na možnosti financování studia v zahraničí či na 
program LLP ‑Erasmus. Poradenství v oblasti mobilit 
se také poskytuje formou individuálních konzultací.

V  roce 2011 probíhal projekt „Rozvoj psycholo‑
gického poradenství na vysokých školách v ČR“, kte‑
rý dal vzniknout novým službám pro studenty i pro 
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zaměstnance UK. Konaly se například supervizní se‑
tkání vysokoškolských poradců a uskutečnil se kurz 
distančního vzdělávání „Vysokoškolské poradenství“.  
Psychologické poradenství je na celouniverzitní úrov‑
ni poskytováno poradenskými pracovišti IPC, a to jak 
pro české, tak i pro zahraniční studenty. Studenti a za‑
městnanci mohou také navštívit psychologické porad‑
ny fakult, například FF, PedF či FTVS.

Speciální poradenství na UK zajišťuje Kancelář pro 
studenty se speciálními potřebami IPC. Kromě pora‑
denství mohou studenti se speciálními potřebami vy‑
užít i asistence při studiu a mají možnost zapůjčení 
studijních pomůcek. Kancelář také koordinuje kon‑
taktní osoby, které působí na jednotlivých fakultách.

Kariérní poradenství je poskytováno studentům 
všech fakult, a to především formou individuálních 
konzultací. V rámci služeb kariérního poradenství byl 
zprovozněn portál Absolvent s užitečnými kontakty 
na české a zahraniční společnosti nabízející studen‑
tům pracovní příležitosti nebo stáže. Tradičně je také 
pořádána dubnová akce „Absolvent“ zaměřená na roz‑
voj a osvojení kompetencí potřebných pro uplatnění 
na trhu práce, určená primárně studentům UK, ale 
také čerstvým absolventům. V roce 2011 UK zahájila 
červnovou diskusní sérii setkávání úspěšných absol‑
ventů se současnými studenty. Hostem diskuse byl ab‑
solvent MFF a současný lektor na Suffolk University 
v Bostonu.

Více o poradenských službách viz  tab. III ‑10b.

Z a m ě s t n at e l n o s t  
a  u p l at n ě n í  a b s o l v e n t ů  u K 

(a dalších vysokých škol v ČR) je zmapována prostřed‑
nictvím rozvojového projektu Reflex 2010 Střediska 
vzdělávací politiky PedF UK, jehož výstupy byly zpra‑
covány a uveřejněny v průběhu roku 2011. 

Kromě vlastních dat o zaměstnanosti a uplatnění 
svých absolventů UK pravidelně sleduje rovněž data 
uveřejňovaná MPSV ČR (resp. úřady práce). Garanti 
jednotlivých studijních programů pak potřeby praxe 
zohledňují při reakreditacích.

Průzkum a monitoring uplatnění absolventů, ja‑
kož i následná podpora při hledání zaměstnání probí‑
há průběžně rovněž v rámci jednotlivých fakult (v mi‑
nulých letech tuto problematiku řešil centralizovaný 
rozvojový projekt MFF, ETF apod.). 

Další informace  tab. III ‑4f.

s p o lu p r ác e  
s  o d b ěr aT el s ko u  s f ér o u

Vytvořit ucelený systém komunikace mezi studenty 
a absolventy VŠ, mezi pedagogy a zaměstnavateli si 
klade za cíl portál CareerMarket, do něhož jsou zapo‑
jeny a jehož partnery jsou PedF, PřF a MFF. Tento por‑
tál oslovuje jak studenty a absolventy, kteří na stránky 
mohou vkládat svá CV, tak zaměstnavatele, kteří zde 
mohou nabízet volné pracovní pozice. Tato platforma 
ale neslouží jen jako trh pracovních příležitostí. Absol‑
venti se zde dozvědí množství dalších informací a rad 
potřebných ke zdárnému nastoupení do profesního 
života.

Velkou pozornost věnuje UK studentům v posled‑
ních úsecích studia  – nadcházejícím absolventům. 
Právě těm je určen již tradiční celouniverzitní cyklus 
přednášek, workshopů a dalších akcí, který má název 

„Absolvent“. Tento projekt reaguje na potřeby zaměst‑
navatelů a  umožňuje končícím studentům osvojit 
a doplnit si specifické znalosti a dovednosti potřebné 
pro trh práce.

Aktuální nabídky zaměstnavatelů jsou pravidelně 
publikovány na webových stránkách, případně zasílá‑
ny absolventům elektronickou poštou – prostřednic‑
tvím tzv. profilů. Nabídky tak dostávají pouze ti, kteří 
o jejich zasílání projeví zájem.

s p o lu p r ác e  s  a b s o lv en T y

UK usiluje o zachování kontaktu se svými studenty 
i  po jejich absolutoriu a  podporuje budování celo‑
životního, vzájemně výhodného vztahu absolventa 
a univerzity. 

Vlastní těžiště práce s  absolventy v  souvislosti 
s  oborovými a  profesními vazbami leží především 
v doméně fakult. Práce na této úrovni probíhá dvojím 
způsobem – jednotlivé fakulty buď disponují zaměst‑
nanci, kontaktními osobami, jejichž náplní práce je 
mj. právě komunikace s absolventy (tímto směrem se 
v roce 2011 vydala kupříkladu Lékařská fakulta UK 
v Hradci Králové se svým projektem Práce s absolven‑
ty na UK, z jehož výstupů zmiňme např. pravidelně 
vycházející a absolventům rozesílaný informační zpra‑
vodaj Absolvent), nebo jsou s absolventy ve spojení 
prostřednictvím absolventských spolků. Většina tako‑
vých spolků a sdružení má profesní zaměření, některé 
z nich jsou zaměřeny zájmově.
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v ěd ec k ý  v ý ko n  u k ,  i n s T i T u c i o n á l n í 
p o d p o r a  v ědy,  p r o g r a m  p r vo u k

Kvantitativní a kvalitativní hodnocení vědecké práce 
a  jejího výkonu je mimořádně komplikovaná záleži‑
tost, na jejímž provádění nejsou odborné názory ustá‑
lené. Je ale zřejmé, že jedním z podstatných zdrojů pro 
hodnocení kvality vědy jsou mezinárodní databáze, 
které evidují publikační aktivitu jednotlivých vědec‑
kých institucí. Pro přírodovědné a lékařské obory jsou 
nejdůležitější údaje uvedené ve Web of Science (WoS). 
Naproti tomu u společenskovědních a humanitních 
oborů eviduje WoS pouze asi 5–10 % výstupů. V roce 
2011 byl celkový počet publikací UK ve WOS 2 800. 
Ve srovnání s minulým rokem se jedná o mírný pokles, 
který je však způsoben změněnou metodikou zázna‑
mů na WoS. Poslední desetiletí nicméně vykazuje až 
šestinásobný nárůst a UK stabilně dosahuje více než 
90 % součtu publikačního výkonu všech ústavů AV ČR. 
Srovnání vědeckého výkonu dle publikací v nejprestiž‑
nějších mezioborových časopisech Nature a Science 
oproti minulým obdobím odhalilo lehce klesající trend 
v počtu uveřejněných článků.

Podle vládní Metodiky hodnocení vědeckých insti‑
tucí, založené na výsledcích uvedených v národní da‑
tabázi RIV, získala UK 513 338 bodů, což činí 30 % 
z počtu bodů získaných veřejnými vysokými školami 
v ČR. Pozitivní posun nastal při zpracovávání zázna‑
mů o výsledcích. Informace k RIV jsou v tab. IV ‑13.

V roce 2011 byly zveřejněny výsledky detailního 
mezinárodního auditu výzkumu vývoje a inovací v ČR. 
Ten na základě velmi podrobné analýzy potvrdil UK 
jako suverénně nejvýkonnější a nejkvalitnější vědec‑
kou instituci v ČR srovnatelnou se souhrnem všech 
ústavů Akademie věd ČR.

Podstatná část vědecké a výzkumné činnosti na 
UK je financována prostřednictvím tzv.  institucio‑
nální podpory na rozvoj výzkumných organizací. 
Výše této podpory v  roce 2011 dosáhla 1,2 miliar‑
dy Kč a odráží podíl UK na všech vědeckých výsled‑
cích České republiky. Z těchto finančních prostředků 
jsou financovány konkrétní projekty UK na podporu 
vědecko ‑výzkumné činnosti, např. projekty soutěže 
UNCE, BONUS atp. (viz dále).

Převážná většina finančních prostředků bude 
v dalších letech použita na financování programů roz‑
voje vědních oblastí na UK (PRVOUK), které nahradí 
ukončené výzkumné záměry a  jejichž pravidla byla 

připravena a přijata během roku 2011. Vyhlášením 
těchto programů směřuje UK k efektivnějšímu využití 
vlastního vědecko ‑výzkumného potenciálu. Základ‑
ním cílem tohoto kroku je vytvořit smysluplné roz‑
vojové programy, ve kterých bude zahrnuto i několik 
týmů z jednotlivých fakult. Tyto týmy budou společně 
v dalších pěti letech rozvíjet daný obor ve vzájemné 
kooperaci tak, aby bylo v daném vědeckém oboru do‑
saženo ucelených výsledků. Týmy, které vznikly zejmé‑
na v rámci výzkumných záměrů, jakož i další vědecké 
skupiny tak budou moci pokračovat ve své práci a na‑
dále využívat přístrojové vybavení pořízené v rámci 
výzkumných záměrů.

v ý z k u m n é  z á m ěry  
a  v ý z k u m n á  c en T r a

Z celkového počtu 37 výzkumných záměrů řešených 
na UK bylo k  31. 12. 2011 ukončeno 29. Jedná se 
o projekty, které započaly řešení v roce 2005. Zbylých 
8 projektů s počátkem řešení v roce 2007 bude ukon‑
čeno v roce 2013. Výzkumné záměry pokrývaly větši‑
nu hlavních a důležitých vědních oborů na univerzitě 
a patřily k projektům s nejvýznamnějším finančním 
přínosem pro UK, jejich finanční objem dosahoval té‑
měř 1 miliardy Kč za rok.

Projekty, které byly v roce 2011 ukončeny, budou 
na začátku roku 2012 zhodnoceny a  postupně pro‑
běhne kontrola jak dosažených výstupů, tak dodržení 
finančních podmínek daných poskytovatelem. Z dosa‑
vadních publikačních výstupů je však již nyní zřejmé, 
že zvláště některé výzkumné záměry dosáhly excelent‑
ních výsledků.

Výzkumná centra, ať už 1M anebo LC, byla na kon‑
ci roku 2011 rovněž ukončena a na začátku roku 2012 
proběhne jejich hodnotící oponentní řízení podle pra‑
videl stanovených MŠMT. Všech 33 výzkumných cen‑
ter, v nichž byla Univerzita Karlova hlavním řešitelem 
nebo spoluřešitelem, prokázalo, že jejich výsledky jsou 
velmi kvalitní a výzkum, který byl takto započat, je 
možno dále rozvíjet v návazných projektech, včetně 
vnitrouniverzitní soutěže UNCE (viz dále).

Ú č a s T  v  T u z em s k ýc h  
g r a n To v ýc h  s o u T ě ž í c h

Řešitelské týmy jednotlivých fakult využívaly i v roce 
2011 jak grantové programy Grantové agentury 
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i  Technologické agentury České republiky (GAČR, 
TAČR), tak i  rezortní programy jednotlivých mini‑
sterstev. Přehled těchto programů i počet přijatých 
žádostí je uveden v tab. IV ‑5, 6a, b, 7, 8 a v grafu 
IV‑a. Grantová i Technologická agentura v pravidel‑
ných, předem avizovaných intervalech vyhlašují výzvy 
k podávání žádostí o financování projektů. Kromě tra‑
diční podpory individuálních projektů vyhlásila GAČR 
v roce 2011 výzvu na podporu projektů s názvem „Ex‑
celence v základním výzkumu“ a rozhodla o podpoře 
vybraných projektů. V této soutěži získalo podporu 
17 projektů, na kterých se podílí Univerzita Karlova 
(z celkem 25 udělených). Z toho ve třech případech je 
tým Univerzity Karlovy stanoven hlavním řešitelem. 
Nově získané granty z GAČR v tab. IV ‑3.

V projektech TAČR Alfa bylo řešitelům z UK při‑
znáno financování 2 projektů, kde je fakulta UK vede‑
na jako hlavní řešitel a v dalších 11 projektech figuruje 
jako spoluřešitel. V projektech TAČR Omega figuruje 
UK jako hlavní řešitel ve třech projektech a jako spo‑
luřešitel v dalších třech projektech. Projekty „Centra 
kompetence“, které byly také vyhlášeny Technolo‑
gickou agenturou ČR, budou vyhodnoceny na počát‑
ku roku 2012. Pracoviště UK poslala do této soutěže 
4 projekty.

Univerzita Karlova se zúčastnila aktivně i progra‑
mu NAKI (Program aplikovaného výzkumu a vývoje 
národní a kulturní identity), který vyhlásilo Minister‑
stvo kultury ČR. V tomto programu bylo podpořeno 
šest projektů převážně z humanitních oborů.

Dále se jednotlivé fakulty a  vědečtí pracovníci 
zúčastnili soutěží NÁVRAT a ERC ‑CZ. Program NÁ‑
VRAT je zaměřen na podporu mladých úspěšných 
vědeckých pracovníků a  jejich návrat ze zahranič‑
ních pracovišť do ČR. Finanční prostředky z tohoto 
programu mají podpořit nový excelentní výzkum 
a  vyrovnávat rozdíly mezi ohodnocením badatelů 
v  Čechách a  jiných státech EU. Vědecký pracovník 
a jeho tým, který chce pokračovat ve svém výzkumu 
na půdě České republiky, musí mít zajištěnu podporu 
výzkumné instituce, tj. fakulty nebo ústavu UK. Cí‑
lem programu ERC ‑CZ je podpořit na národní úrovni 
projekty, které získaly vynikající hodnocení v rámci 
celoevropské soutěže ERC, ale nebyly vybrány k fi‑
nancování vzhledem k  nedostatku finančních pro‑
středků.

Informace k  tuzemským projektům rezortním 
a mimorezortním v tab. IV ‑1, 2a,  2b.

s o u T ě ž  u n c e  a  p r o g r a m  b o n u s

Univerzita Karlova v roce 2011 vyhlásila první ročník 
soutěže Univerzitních výzkumných center (dále jen 

„UNCE“) – detaily viz tab. IV ‑23. Tato účelová podpo‑
ra je zaměřena na podporu mladých, perspektivních 
akademických pracovníků v  rámci nejkvalitnějších 
skupin základního výzkumu. Finanční podpora UNCE 
umožní rozvíjet a prohlubovat vědecko ‑výzkumnou 
činnost těch center, kde řešitelský kolektiv již dosáhl 
mezinárodně uznávaných výsledků.

Na soutěž UNCE bylo z rozpočtu univerzity vyčle‑
něno na rok 2012 přes 124 milionů Kč. Do soutěže 
bylo na podzim roku 2011 podáno 47 projektů, kva‑
lita podaných projektů byla mimořádně vysoká. Hod‑
notící komise doporučila k financování 27 projektů ve 
dvou kategoriích. V kategorii humanitní a společenské 
vědy bylo doporučeno k financování 9 projektů, v ob‑
lasti přírodních a lékařských věd 18 projektů. Výzkum‑
ná centra, která v soutěži UNCE uspěla, realizují své 
aktivity již od ledna roku 2012. Předpokládaná doba 
trvání činnosti center je maximálně 6 let (2012–2017).

Dalším nově připraveným interním programem je 
BONUS, který od roku 2012 zajistí systémové odmě‑
ňování akademických pracovníků UK, kteří získali vý‑
znamné a prestižní zahraniční a české granty. Cílem 
tohoto projektu je motivovat vědecké pracovníky k vět‑
ší aktivitě při podávání žádostí o prestižní evropské 
granty, jejichž příprava je velmi náročná a kromě uni‑
kátního vědeckého nápadu vyžaduje i nemálo adminis‑
trativní práce. I zde se Univerzita Karlova snaží pomá‑
hat vědeckým pracovníkům, a to zajištěním agentury, 
která pomáhá žadatelům projektů s jejich zpracováním.

s ou T ě ž o ne jk val i T ně jš í  mono gr afie  uk

Hlavním cílem soutěže je podpora autorů vysoce 
kvalitních monografií a  jejich mateřských fakult či 
dalších univerzitních součástí. Soutěž monografií tak 
svým charakterem doplňuje stávající systém přidělo‑
vání institucionálních prostředků vysokým školám 
a jejich součástem, který sice při svém výpočtu zahr‑
nuje i produkci monografií, nezohledňuje však jejich 
kvalitu. Hodnocení nejvýznamnějších monografií UK 
v daném období dvěma jedenáctičlennými odbornými 
komisemi (komise pro lékařské a přírodní vědy a ko‑
mise pro humanitní a společenské vědy) tak jasně sta‑
novuje standardy i úroveň náročnosti pro jednotlivé 
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typy publikací, které si činí nárok být považovány za 
klíčové ve svých vědeckých oborech. Hodnocení kvali‑
ty posuzovaných publikací se promítá do zisku bodů 
od hodnotící komise a tím i do finančního ohodnocení 
pro autory publikací a jejich fakulty/součásti UK.

m e z i n á r o d n í  s p o lu p r ác e 
v e  v ěd ě  a  v ý z k u m u

V roce 2011, přesněji od 1. ledna, započalo na UK řešení 
již druhého mimořádně prestižního grantu ERC. Starting 
grant ERC získala doc. Jana Roithová, Ph.D. z PřF UK. 
Projekt s názvem „Ion Spectroscopy of Reaction Inter‑
mediates –  ISORI“ zahrnuje na dobu řešení 5 roků fi‑
nance ve výši 1 294 800 Euro. Projekt ISORI je zaměřen 
na vývoj inovativní metody analyzující 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 che‑
mických procesů. Se dvěma ERC granty je UK jedinou 
vysokou školou v ČR kromě VŠCHT (jeden ERC grant), 
která se zatím v této vysoce významné soutěži uplatnila.

V 7. rámcovém programu Evropské unie, který je 
největším společným evropským programem podpory 
vědy a výzkumu, řeší UK již celkem 78 projektů, což je 
nejvyšší počet pro instituci v České republice. V prů‑
běhu roku 2011 se navíc podařilo získat dalších sedm 
projektů, jejichž řešení bude ovšem zahájeno až v roce 
2012. Celkem jsou nyní přislíbeny finance ve výši 
15 524 987 €. Podrobnosti o vědeckých týmech, které 
řeší projekty 7. RP, jsou uvedeny v tab. IV ‑4c.

Pracovníci univerzity se ve velké míře zapojili také 
do programů MŠMT na podporu vědecko ‑výzkumné 
mezinárodní spolupráce KONTAKT, COST a INGO, dále 
do programu „Public Health“ a „Lifelong Learning: Eras‑
mus, Jean Monet“. Informace k zapojení do zahranič‑
ních programů a projektů viz tab. IV ‑4a,  4b.

V tomto roce i v následujících letech se Univerzita 
Karlova aktivně zapojuje do přípravy nového rámce 
pro financování vědy, výzkumu a vývoje v rámci spo‑
lečného evropského programu Horizont 2020.

s p ec i f i c k ý  v y s o ko š ko l s k ý  v ý z k u m 
a  g r a n To vá  ag en T u r a  u k

Specifický vysokoškolský výzkum (dále jen SVV, viz 
tab. IV ‑11) je stále velmi efektivním nástrojem pro 
podporu výzkumu studentů zejména doktorských 

studijních programů. Díky této formě podpory z ve‑
řejných prostředků je umožněno nejen povzbudit stu‑
denty k jejich samostatné vědecké práci, ale zároveň je 
také velmi přirozeným způsobem vtáhnout hlouběji 
do odborné činnosti řešitelských týmů. Finanční pro‑
středky SVV rozděluje UK formou dvou soutěží: sou‑
těže SVV a soutěže Grantové agentury UK (GAUK). 
Zatímco projekty SVV jsou určeny pro větší týmy 
a hromadnější podporu magisterských a doktorských 
studentů, soutěž GAUK podporuje individuální stu‑
dentské projekty.

Díky projektům SVV se do vědecké činnosti fakult 
zapojilo mnoho doktorských i magisterských studen‑
tů, kteří si osvojili přístup k vědecké literatuře i práci 
s odborným vybavením fakultních pracovišť. Spolu‑
práce se zkušenými akademickými pracovníky by měla 
studentům umožnit diskutovat své výsledky v širším 
kolektivu a seznámit se s mezioborovými a oborově 
příbuznými návaznostmi. Studenti svůj vlastní přínos 
dokázali doložit především vysokým počtem vlastních 
nebo spoluřešitelských publikačních výstupů, často 
i v prestižních zahraničních časopisech.

Finanční prostředky SVV pomohly výrazně podpo‑
řit tuzemské i zahraniční cesty studentů, díky čemuž 
se zkvalitnila spolupráce s  jinými odbornými praco‑
višti. Přestože mimořádná stipendia, kterými byli pod‑
pořeni studenti jednotlivých řešitelských týmů, jsou 
velmi efektivním nástrojem jejich motivace, byla tato 
podpora cílena především na celé kolektivy řešitelů; 
jednotliví členové se pak mohli lépe připravit a zúčast‑
nit terénního výzkumu i vybraných praxí.

Souhrnný počet záznamů, které fakulty v  roce 
2011 předložily jako výsledky studentských projek‑
tů SVV do databáze RIV, je 2 221 s tím, že z podpory 
Specifického vysokoškolského výzkumu vzniklo ještě 
422  disertačních, rigorózních a  diplomových prací, 
které do této databáze nevstupují. Počet absolventů 
rigorózního řízení uveden v tab. III ‑13a.

GAUK je tradiční grantová agentura UK, fungu‑
jící s  postupnými obměnami a  úpravami v  souladu 
s platnou legislativou již od roku 1993. Jejím hlavním 
cílem je podpořit studenty v jejich začínající vědecké 
práci tak, aby byli poté schopni zpracovat a realizovat 
vědecký projekt i v ostatních grantových agenturách. 
Vzhledem k tomu, že GAUK za dobu své činnosti již 
získala velmi dobrou pověst, počet žádostí o podporu 
nových projektů se každoročně zvyšuje a v roce 2011 
dosáhl počtu 1 249. K financování bylo přijato 300 no‑
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vých projektů, spolu že žádostmi o pokračování bylo 
celkem řešeno 671 projektů. Celkově bylo na projekty 
GAUK vyčleněno 140 212 tis. Kč, stipendia tvořila při‑
bližně čtvrtinu z této částky.

Podrobnosti ohledně míry úspěšnosti nově poda‑
ných projektů jsou patrny z tab. IV ‑9,  10a,  10b, 
grafu IV ‑b.

p r o f e s o ř i ,  d o c en T i ,  č e s T n é  h o d n o s T i

Kvalitní výuka, věda a výzkum na UK jsou nedílně spo‑
jeny s kvalifikační úrovní. Univerzita věnuje velkou po‑
zornost kvalitě předkládaných návrhů na jmenování 
nových docentů a profesorů a uplatňuje přísná krité‑
ria při jejich posuzování. Význam Univerzity Karlovy 
je prokazatelný i v celostátním měřítku. Např. mezi 
nově jmenovanými profesory činil podíl univerzity 
28 %. V případě jmenování profesorů a docentů jsou 
výrazem prestiže univerzity nejen návrhy z českých 
vysokých škol, ale i ze zahraničí. Motivem je jednak 
množství akreditovaných oborů i hodnota titulu zís‑
kaného na Univerzitě Karlově. 

j m en o vá n í  p r o f e s o r em ,  d o c en T em , 
em er i T n í m  p r o f e s o r em ,  d r .  h .  c .

V průběhu roku 2011 bylo předloženo a projednáno 
41 návrhů na jmenování profesorem. Vědecká rada UK 
projednala 33 návrhů na jmenování profesorem, z toho 
1 návrh nebyl Vědeckou radou UK schválen a  řízení 
bylo tak zastaveno. S účinností od 24. června 2011 bylo 
prezidentem republiky jmenováno 23 nových profeso‑
rů UK, jejichž průměrný věk je 53,65 let. Oproti roku 
2010 (49,08 let) se průměrný věk jmenovaných profe‑
sorů sice zvýšil, šlo však o důsledek jmenování jednoho 
profesora neobvykle vysokého věku (84 let). Medián 
věku, který takovéto výjimky odráží méně, se zvýšil jen 
minimálně (z 49,5 na 50 let). Podíl lékařských oborů 
činil 30,4 %, podíl přírodovědných oborů činil 43,6 % 
a humanitních oborů 26 %.

Dále bylo předloženo 89 návrhů na jmenování 
docentem, 5 návrhů bylo předloženo k  rozhodnutí 
Vědecké radě UK, která v tajném hlasování 4 návrhy 
doporučila ke jmenování, 1 řízení bylo zastaveno. Cel‑
kem bylo jmenováno 86 nových docentů UK. Jejich 
průměrný věk je 44,7 let. V porovnání s rokem 2010 
(42,26 let) se věk jmenovaných docentů zvýšil. Podíl 
lékařských oborů dosáhl 40,7 %, přírodovědných obo‑
rů 26,7 % a humanitních oborů 32,5 %.

Výrazem ocenění celoživotní práce pro univerzitu 
je jmenování emeritních profesorů Univerzity Karlo‑
vy. V roce 2011 byly projednány a schváleny 2 návrhy 
na jmenování emeritním profesorem, nebyl předložen 
žádný návrh na jmenování hostujícím profesorem.

Mimořádný mezinárodní význam představují 
návrhy na udělení čestné vědecké hodnosti Dr. h. c. 
předním evropským a světovým vědcům. V roce 2011 
bylo projednáno a schváleno celkem šest návrhů ze tří 
fakult.

Detaily viz tab. IV ‑14, 15, 16, 21, graf IV ‑c, d.

a k r ed i Tac e  h a b i l i Tač n í c h  o b o rů 
a  o b o rů  k e  j m en o vá n í  p r o f e s o r em

V roce 2011 proběhla reakreditace velké části habilitač‑
ních oborů a oborů pro jmenování profesorem.

Celkem bylo předloženo Akreditační komisi 83 
žádostí o akreditaci oborů habilitačního řízení a 72 
žádostí oborů o akreditaci řízení ke jmenování pro‑
fesorem. V 136 případech (73 habilitací, 63 jmenová‑
ní) Akreditační komise vydala souhlasné stanovisko 
a MŠMT rozhodlo akreditaci v těchto případech udě‑
lit. V 19 případech (10 habilitací, 9 jmenování) bude 
Akreditační komise rozhodovat během roku 2012. 
Celkem bylo k 31. prosinci 2011 na UK akreditováno 
230 oborů habilitačních řízení a 210 oborů řízení ke 
jmenování profesorem (viz tab. IV ‑17,  18,  19).

Detaily k ocenění v oblasti vědy a výzkumu v tab. IV ‑20, 
přehled vědeckých konferencí v  tab. IV ‑22.
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V roce 2011 se opět kladl důraz na kvalitativní strán‑
ku zahraniční spolupráce UK. Bylo provedeno důsled‑
né vyhodnocení všech stávajících meziuniverzitních 
dohod a zrušeny ty, které nevedly k naplnění. Proces 
se zaměřil na vyhodnocení spolupráce s ohledem na 
kvalitativní ukazatele, uplatňování priorit a  výstu‑
pů. Sem se zařazuje, zda univerzitní dohody zahrnují 
kromě vědecké také studentskou mobilitu, jak je vy‑
užívána, zda jsou vysíláni především studenti vyšších 
ročníků – magisterských a doktorských studijních pro‑
gramů. Dále zda dohoda zahrnuje možnost uzavření 
smlouvy dvojího vedení diplomových a disertačních 
prací, tzv. „cotutelle“, o které je stále větší zájem. Za 
účelem širšího zapojení studentů do této formy spolu‑
práce byly opět aktualizovány „Metodické pokyny po‑
stupu k uzavření smlouvy“, rozšířila se pracovní verze 
anglická a  francouzská o  verzi česko ‑francouzskou 
a anglicko ‑francouzskou a byl vyhotoven vzorový Do‑
datek ke smlouvě, který slouží studentům v případě 
prodlužování pobytů. Kromě klasické nabídky na jed‑
no ‑ až dvousemestrální studijní pobyty a výměny pe‑
dagogů se kladně hodnotily další možnosti poskytova‑
né v rámci meziuniverzitní spolupráce. Patří mezi ně 
tvorba a uskutečňování společných studijních progra‑
mů – joint degree, dvojí vedení diplomových či diser‑
tačních prací – double degree, zapojení do programu 
Erasmus  Mundus, společné vydávání publikací, účast 
na letních jazykových a odborných kurzech, pořádání 
seminářů, konferencí atp. Pro uskutečnění podpisu 
dohody brala UK v úvahu postavení zahraniční uni‑
verzity v rámci světových žebříčků, zájem pracovišť 
a přínos pro jednotlivé obory.

Na finančním zajištění mobilit se podílel Fond mo‑
bility UK, který svým rozpočtem více než 9 milionů Kč 
umožnil realizaci pobytů v rámci meziuniverzitní spo‑
lupráce.

Dále byly využity finanční prostředky z  Rozvo‑
jových programů MŠMT ČR, které podporují oblast 
mezinárodní spolupráce vysokých škol, mimo jiné 
prostředky pro podporu projektu přispívajícího k po‑
silování mezinárodního renomé a  zlepšení kvality 
ve výzkumu a vzdělávání na UK. Byl vytvořen nový 

„Fond na podporu pobytů zahraničních ,post ‑doc‘ pra‑
covníků na UK“. Cílem programu je získávat význam‑
né zahraniční odborníky k výzkumné práci, kteří jsou 
zařazeni po dobu dvou let do intenzivní vědecko‑

‑výzkumné činnosti pracovišť fakult či součástí. V roce 
2011 bylo v rámci tohoto programu předloženo 35 ná‑

vrhů, z nichž bylo 7 schváleno a první 3 pracovníci již 
nastoupili.

K  největším aktivitám programu Evropské unie 
LLP/Erasmus patří mobilita studentů – studijní pro‑
gramy a rychle se rozvíjející mobilita studentů – prak‑
tické stáže. UK dlouhodobě drží přední místo mezi 
univerzitami všech zemí zapojených do programu 
LLP/Erasmus v počtu vyslaných a přijatých studentů 
i  pracovníků. Stále se rozšiřující nabídka cizojazyč‑
ných předmětů přispívá ke kontinuálnímu navyšová‑
ní počtu zahraničních studentů, jejichž celkový počet 
převýšil v roce 2011 počet vyslaných studentů. UK se 
zúčastnila akce vyhlášené Národní agenturou pro ev‑
ropské vzdělávací programy a získala 2. místo v soutě‑
ži Erasmus Label 2011 za „Kvalitu organizace mobilit 
programu Erasmus“.

Pro UK je významné členství v  mezinárodních 
nevládních organizacích a profesních univerzitních 
sítích. Její účast v roce 2011 byla aktivní, v pěti z cel‑
kového počtu deseti mezinárodních organizací zastá‑
vají její představitelé – rektor, prorektoři – významná 
místa v řídících výborech a trustech, např. v European 
University Association, Europaeum, UNICA, Inter‑
national Forum of Public Universities, IMHE/OECD. 
Z titulu členství hostila UK dvě konference v Praze: 
Výroční zasedání IFPU a UNICA Bologna Lab. Zajiš‑
ťovala několik společných akcí v rámci cyklů Europaea 
v Praze. Rektor UK se v dubnu 2011 stal členem nej‑
užšího vedení reprezentace evropských vysokých škol – 
Evropské univerzitní asociace (EUA) – jako vůbec prv‑
ní představitel z ČR za celou dobu existence EUA.

UK vyhodnotila mobilitu studentů a pedagogů podle 
kvantitativních údajů o počtech vyslaných a přijatých 
studentů v magisterských a doktorských studijních pro‑
gramech, vyslaných a přijatých akademických pracovní‑
ků. Shromáždila údaje o akreditovaných a neakredito‑
vaných studijních programech a oborech realizovaných 
v cizích jazycích s ohledem na jejich kapacitu a naplně‑
nost. Dále shromáždila kvalitativní data o výstupech 
realizovaných mobilit u studentů doktorských studij‑
ních programů a akademických pracovníků. U dokto‑
randů a akademických pracovníků převládají společné 
publikace, následuje navázání spolupráce a  příprava 
společných projektů. U  akademických pracovníků je 
vysoké procento prezentací příspěvků na konferencích.

Nově byl upraven postup při vyřizování dlouhodo‑
bých víz pro cizince ‑občany třetí země za účelem vzdě‑
lávacích aktivit delších než tři měsíce. Agenda dlouho‑
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dobých pobytových oprávnění a dalších kompetencí 
z Policie České republiky přešla na Ministerstvo vnitra 
od 1. ledna 2011. UK vypracovala pro fakulty jednot‑
nou metodiku postupu při vyřizování dlouhodobých 
víz. Přechod na nový systém přinesl během roku řadu 
nejasností a nedostatků, které se pouze průběžně od‑
straňovaly.

Přehled přijetí zahraničních návštěv viz  tab. V ‑1b. 
Informace k zapojení v mezinárodních vzdělávacích 
programech v tab. V ‑5a, b,  c, d.

f o n d  m o b i l i T y  u n i v er z i T y  k a r l o v y

Celkem bylo v rámci Fondu mobility (FM) za rok 2011 
předloženo 317 žádostí o příspěvek s požadavkem za 
téměř 15,5 mil. Kč.

Na jarním zasedání Rady FM UK bylo předloženo 
172 žádostí o příspěvek v celkové výši 8 367 990 Kč. 
Schváleno bylo 133 žádostí v celkové výši 4 988 625 Kč. 
Na podzimním zasedání Rady FM UK bylo předloženo 
145 žádostí o příspěvek v celkové výši 7 052 736 Kč. 
Schváleno bylo 119 žádostí v celkové výši 4 893 132 Kč. 

K  vyhlášeným prioritám pro činnost Fondu mo‑
bility v roce 2011 patřily podpora jedno ‑ až dvouse‑
mestrálních pobytů studentů magisterského a doktor‑
ského studia v zahraničí, podpora studia zahraničních 
studentů na UK a podpora dlouhodobých pobytů za‑
hraničních hostujících profesorů na UK. Podrobnos‑
ti k Fondu mobility viz tab.  V ‑6a, b, graf V‑c, d.

p ř í m á  m e z i u n i v er z i T n í  s p o lu p r ác e

UK podepsala 5 nových dohod s univerzitami: Mateja 
Bela v  Banské Bystrici, Slovensko, Universita degli 
studi di Udine, Itálie, Kazakh Ablai khan University of 
International Relations and World Languages, Almaty, 
Kazachstán, a dvěma univerzitami ve Francii, umož‑
ňujících dvojí vedení disertačních prací: Ecole normale 
supériere, Lyon a Université Boredeaux, Segalen.

Pro studentskou mobilitu byly určeny meziuniver‑
zitní dohody s Pontificia Universidad Católica v Argen‑
tině, dále s Universidad Nacional Mayor San Marcos 
v Peru a s University of Massachusetts Lowell v USA. 
Probíhalo jednání s Haifa University v Izraeli, která 
spolupracuje na základě fakultní dohody s FF, aby se 
dohodlo rozšíření spolupráce o další fakulty UK. 

Byla prodloužena platnost u 14 dohod o meziuni‑
verzitní spolupráci.

Byly také podepsány dva pracovní plány s němec‑
kými univerzitami v Bayreuthu a Saarbrückenu na léta 
2012–2014 a rozšířena spolupráce na základě dodatků 
se sedmi univerzitami.

Tři smluvní dodatky týkající se FSV a FF byly uza‑
vřeny s Universität Regensburg.

S  Universität Regensburg proběhl již počtvrté 
Tandemový projekt Řezno–Praha (podílí se PedF). Na 
Universität Konstanz proběhla oboustranně reciproč‑
ní týdenní odborná exkurze studentů v oboru socio‑
logie (podílí se FSV, zúčastnilo se 9 studentů). V říjnu 
hostila Justus ‑Liebig ‑Universität Giessen workshop 
ke spolupráci Praha–Giessen.

Spolu s právnickými fakultami univerzit z Ham‑
burku, Štýrského Hradce, Krakova a Tartu uspořádala 
PF UK 1. ročník letní školy „Srovnávacího ústavního 
práva s přihlédnutím k právu Evropské unie“. Kurzu 
v německém jazyce, který proběhl 29. 8.–14. 9. 2011 
v Praze, se zúčastnilo 52 studentů.

Celkem 17 studentů UK se zúčastnilo mezinárod‑
ních letních jazykových kurzů němčiny poskytovaných 
na univerzitách Bamberg, Bonn, TU Dresden, Frank‑
furt am Main, Heidelberg, Humboldt Berlin, Freiburg, 
Saarbrücken, Giessen. Recipročně přijelo z Německa 
17 studentů na Letní školu slovanských studií, pořá‑
danou FF.

Reciproční nabídky na jedno ‑ až dvousemestrální 
pobyty poskytlo 12 univerzit v Německu, jedna ve 
Švýcarsku, 2 v Kanadě a v Rusku, 5 v USA, 7 v Japon‑
sku, 4 v Austrálii, po jedné na Novém Zélandu, v Jižní 
Koreji, na Tchaj‑wanu, v Brazílii, Chile a Peru.

Studentská výměna se realizovala také s dalšími 
univerzitami v Polsku, Arménii, Chorvatsku, Slovin‑
sku, Lotyšsku, Gruzii, Litvě, Srbsku, Ukrajině, Norsku, 
Turecku.

Na americkém kontinentu byla velká poptávka 
z kanadských univerzit o pobyty na UK.

Výměnné pobyty se sedmi japonskými univerzi‑
tami částečně ovlivnila tragická přírodní katastrofa, 
k ohrožení studentů UK naštěstí nedošlo. Zazname‑
nali jsme však v této souvislosti vyšší poptávku po stu‑
dijních pobytech japonských studentů na UK, zejména 
po studijních programech v anglickém jazyce, které 
nabízejí FF a FSV. Všem japonským partnerským uni‑
verzitám bylo jménem akademické komunity UK vyjá‑
dřeno politování nad ničivými následky zemětřesení 
a ztrátou lidských životů. Tragickým zemětřesením 
byl postižen i Nový Zéland, nedotklo se však studentů 
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UK pobývajících na University of Otago. I tam smě‑
řoval soustrastný dopis rektora prof. Hampla jménem 
akademické obce UK s nabídkou pomoci.

da l š í  s T i p en d i j n í  n a b í d k y

UK měla k 31. 12. 2011 uzavřeno 186 meziuniverzit‑
ních dohod.

Meziuniverzitní dohody o přímé spolupráci jsou 
uvedeny v  tab. V ‑1a, mobilita akademických a  vě‑
deckých pracovníků v rámci meziuniverzitních dohod 
v tab. V ‑2, mobilita studentů v rámci meziuniverzit‑
ních dohod v tab. V ‑3, další studijní pobyty v zahra‑
niční viz tab. V ‑4.

v ý z n a m n é  a kc e  v  r o c e  2 011

UK využila nabídky Národní agentury pro evropské 
vzdělávací programy (NAEP) a  prezentovala se for‑
mou informačních a propagačních materiálů na dvou 
zahraničních vzdělávacích veletrzích – NAFSA 2011 
Montreal, Kanada, a na EAIE 2011 Annual Conference 
and Expo v Kodani, Dánsko.

V únoru se pod patronací a za přítomnosti paní Li‑
vie Klausové na UK uskutečnilo tradiční předání ceny 
Premio Iberoamericano vysokoškolským studentům 
za rok 2010 (16. ročník). Do soutěže se přihlásilo cel‑
kem 12 studentů z UK, MU, VŠE a UP. Vítězná 3 místa 
obdrželi studenti z Masarykovy univerzity a Univer‑
zity Karlovy.

V  březnu navštívil UK prezident Chorvatské re‑
publiky Ivo Josipović při příležitosti své státní návště‑
vy ČR. Na akademické půdě se sešel s vedením UK i se 
studenty.

Při příležitosti státní návštěvy ČR přijel v březnu 
na UK prezident Slovinské republiky Danilo Türk. Ve 
Vlasteneckém sále měl prezentaci své knihy „Základy 
mezinárodního práva“ a proslovil přednášku.

Velvyslanec Řecké republiky J. E. Constantinos Ko‑
kossis předal řecké státní vyznamenání „Commandeur 
de l’ordre du phénix“ paní prof. Růženě Dostálové.

V  dubnu UK hostila pana Hans ‑Adama II., vlád‑
noucího knížete z Lichtensteinu. Součástí návštěvy 
byla prezentace jeho knihy „Stát ve třetím tisíciletí“ 
a diskuse se studenty FSV a FF.

Rovněž v  září se uskutečnilo přijetí pana Yohei 
Sasakawy rektorem prof. Hamplem při příležitosti 
jeho návštěvy Fora 2000. Jednání se týkala dosavad‑

ní spolupráce s nadací Sasakawa a jejích výhledů do 
budoucna.

V  listopadu proběhlo pod záštitou argentinské‑
ho velvyslanectví zasedání u kulatého stolu v rámci 
argentinsko ‑českého projektu 3. bienále e ‑Golems, na‑
zvané „Člověk z pohledu vědy, umění a náboženství“. 
Účastníky diskuse byli čeští i  argentinští odborníci.

s p o l eč n é  s T u d i j n í  p r o g r a m y

Akreditované magisterské programy „International 
Economic and Political Studies“ a „Economic and Fi‑
nance“ a  „International Masters in Economy, State 
and Society“ uskutečňované na FSV doplnil v  roce 
2011 program „Balkan, Eurasian and Central Europe‑
an Studies“.

Pokračoval společný bakalářský studijní program 
„Česko ‑německá studia / Deutsch ‑Tschechische Stu‑
dien“ mezi FSV a Universität Regensburg, Německo. 
Studenti získali diplomy z obou univerzit (double de‑
gree), neboť tento program probíhal již od ak. roku 
2008/2009. Byly podepsány smluvní dodatky k Do‑
hodě o spolupráci mezi Universität Regensburg a UK.

Pokračovala činnost Mezinárodního graduační‑
ho kolegia na téma „Náboženské kultury v  Evropě 
19. a 20. století“ mezi Ludwig ‑Maximilians ‑Universität 
München, Německo, a UK FHS, která byla zahájena 
v roce 2009. Pro dva doktorandy (jeden z FF a jeden 
z LMU) byla uzavřena smlouva o dvojím vedení diser‑
tační práce.

V rámci doktorandské školy „Koncepty současných 
literárních teorií a metod“ (Kostnice – Praha – Olo‑
mouc – Brno – Wrocław) zapojené do DAAD ‑projektu 
Vladimir ‑Admoni ‑Program pokračovala spolupráce 
Ústavu germánských studií FF s Universität Konstanz, 
Německo. DAAD schválil pokračování projektu i roz‑
počet na rok 2012. Dosud se práce kruhu účastnilo cel‑
kem osm pražských doktorandů, z nichž čtyři obhájili 
své disertační práce v roce 2011.

Universität Konstanz, Německo, University of 
Westminster, Velká Británie, ve spolupráci s Institu‑
tem politologických studií z FSV připravily společný 
magisterský program v  anglickém jazyce s  názvem 

„Master’s  Degree in International Security Studies“. 
Bylo podepsáno Memorandum of Understanding s žá‑
dostí o podporu programu u DAAD.

Na základě dlouholeté spolupráce Universität zu 
Köln, Německo, s  Ústavem germánských studií FF 
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proběhly přípravy společného magisterského studij‑
ního programu (double degree) v oboru germanistika 
pod názvem „Německý jazyk a  literatura ve střední 
Evropě“. DAAD finančně podpoří připravovaný studij‑
ní program. Studium bude probíhat jeden rok na UK 
a jeden rok na Universität Köln.

Ústav slavistiky z Albert ‑Ludwigs ‑Universität Frei‑
burg, Německo, nabídl FF zapojení do programu „Ba‑
kalář plus“. Program získal finanční podporu od DAAD 
a začne od ak. roku 2012/2013. Jedná se o projekt 
vysílání vynikajících studentů bakalářského studia 
slavistiky freiburské univerzity na další (tj. čtvrtý) rok 
na zahraniční univerzitu. Týká se Katedry jihoslovan‑
ských a balkánských studií FF, která úzce spolupracuje 
s Ústavem slavistiky Univerzity Freiburg.

s m l o u v y  o  dvo j í m  v ed en í 
d i s er Tač n í c h  p r ac í ,  T z v.  c o T u T el l e s , 
u z av ř en é  v  r o c e  2 011

Nadále pokračoval zájem doktorandů o  uzavření 
smluv v režimu dvojího vedení disertačních prací.

V  roce 2011 bylo uzavřeno 11 individuálních 
smluv o dvojím vedení disertačních prací pro studenty 
UK. Z toho šest smluv s francouzskými univerzitami, 
čtyři smlouvy s německými univerzitami a jedna s bel‑
gickou univerzitou. Tři smlouvy byly podepsány pro 
německé doktorandy.

Nejvíce smluv využili doktorandi z FF, následovali 
je doktorandi z MFF a FSV. V přípravě je dalších 10 
smluv.

Seznam smluv o dvojím vedení disertačních pra‑
cí v  roce 2011 na institucionální úrovni je uveden 
v tab. III ‑4e.

k u lT u r n í  d o h o dy

Na akademický rok 2012/2013 byla v září 2011 UK 
nabídnuta stipendijní místa v rámci rozpisu kvót me‑
zinárodních smluv. 

Nabídnuto bylo celkem 31 míst (plus několik ná‑
hradnických míst) pro studenty a akademické pracov‑
níky UK, a to do těchto zemí: Čína, Egypt, Chorvatsko, 
Irsko, Island, Itálie, Makedonie, Malta, Portugalsko, 
Rusko, Slovinsko a Švédsko.

Nabídnutá místa byla obsazena následovně: Por‑
tugalsko (1 akademický pracovník), tato kvóta byla 
dle sdělení MŠMT zrušena z portugalské strany; Čína 

(13 studentů), Egypt (1 studentka), Chorvatsko (2 stu‑
dentky, 1 náhradnice), Irsko (1 náhradnice), Makedo‑
nie (2 studentky, 1 náhradník), Malta (1 náhradník), 
Rusko (4 studenti, 1 náhradnice), Slovinsko (3 studen‑
ti), Švédsko (3 studentky, 1 náhradník).

V lednu 2012 byly dodatečně obsazeny kvóty do 
Egypta (3 studenti) a Číny (1 akademický pracovník).

m e z i n á r o d n í  p r o g r a m y

V roce 2011 pokračovala UK v realizacích aktivit Pro‑
gramu celoživotního učení (Lifelong Learning Progra‑
mme – LLP 2007–2013), jehož největší program Eras‑
mus vytváří možnosti realizací zahraničních pobytů 
studentů a zaměstnanců. Stejně jako v roce 2010 byla 
i v tomto roce mobilita studentů využívána především 
pro realizaci studijních pobytů. Studenti dále projevili 
velký zájem o praktické stáže v zahraničí. Mobilita za‑
městnanců se skládala z výukových pobytů vědecko‑

‑pedagogických pracovníků a  školení administrativ‑
ních pracovníků.

Vývoj v počtech vyslaných studentů vykazuje stej‑
ný trend jako v minulém roce: mírný pokles v počtu 
vyslaných studentů na studijní pobyty a nárůst prak‑
tických stáží studentů UK v zahraničí.

V akademickém roce 2010/2011 studovalo v za‑
hraničí v rámci programu LLP/Erasmus 1021 studen‑
tů a praktikovalo 35 studentů. V kategorii mobility 
zaměstnanců bylo vykázáno 144 výukových pobytů 
a 11 školení zaměstnanců. UK v tomto akademickém 
roce přijala 1096 studentů na studijní pobyt a 14 stu‑
dentů na praxe, 161 pedagogů a  28 zaměstnanců 
z partnerských institucí. Z hlediska finanční podpory 
programu LLP/Erasmus došlo ke 100% vyčerpání alo‑
kovaných prostředků EU (1 475 441 €). Podíl na dofi‑
nancování ze státního rozpočtu na realizaci mobility 
studentů a zaměstnanců a na organizaci intenzivních 
jazykových kurzů programu Erasmus v roce 2011, po‑
skytnutý MŠMT ČR, činil 34 384 000 Kč.

V meziročním srovnání došlo poprvé na UK 
i v rámci ČR k převýšení počtu přijatých studentů nad 
studenty vyslanými. Největší zájem o studium na UK 
projevují studenti Spolkové republiky Německo, Fran‑
cie, Španělska a Polska.

Graf V ‑a Počet vyslaných a přijatých studentů pro‑
gramu Erasmus v průběhu akademických let.

Graf V ‑b Přijatí studenti programu Erasmus dle 
zemí.
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Intenzivní jazykové kurzy LLP/Erasmus
Pro rok 2011 vypsala Národní agentura pro evropské 
vzdělávací programy výběrové řízení na pořadatele in‑
tenzivních kurzů českého jazyka pro zahraniční účast‑
níky intenzivních jazykových kurzů programu Eras‑
mus (Erasmus Intensive Language Courses – EILC). 
V rámci tohoto výběrového řízení uspěl stejně jako 
v předchozích letech ÚJOP UK, který pořádal dva in‑
tenzivní jazykové kurzy pro zahraniční studenty pro‑
gramu Erasmus. Finanční podpora na realizaci těchto 
kurzů z prostředků EU činila 19 165 €. Tyto kurzy byly 
dále dofinancovány z prostředků státního rozpočtu 
v celkové výši 141 000 Kč.

Intenzivní programy LLP/Erasmus
Intenzivní programy jsou projekty krátkého studijní‑
ho programu. Jedná se zpravidla o workshopy a letní 
školy. Na projektu spolupracují minimálně tři vysoko‑
školské instituce ze tří různých států zapojených do 
Programu celoživotního učení. Projekt a jeho financo‑
vání je vždy jednoletý, ale intenzivní program (náplň 
projektu) se může opakovat až 3 roky po sobě.

V  roce 2011 tak úspěšně pokračoval Intenzivní 
program FTVS s názvem „Non ‑pharmacological man‑
agement on obesity in children and adolescent in inter‑
disciplinary content“, byl uskutečněn ve spolupráci s uni‑
verzitami v Nizozemsku, Finsku, Portugalsku a Turecku.

FF ukončila Intenzivní program, jehož koordiná‑
torem byla Universidade do Porto v Portugalsku. Pro‑
gram s názvem „Shakespeare and European culture: 
texts and images across boarders“ byl realizován zá‑
stupci FF, kteří v tomto roce zároveň podali přihlášku 
na navazující Intenzivní program se stejnými partnery 
a názvem „Shakespeare in Changing Europe: Memory, 
Conflict, Commerce“.

Program Evropské unie LLP/Leonardo da Vinci
Program Leonardo da Vinci je v rámci Programu celo‑
životního učení zaměřen na výukové a vzdělávací po‑
třeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání 
a na instituce a organizace nabízející nebo podporující 
toto vzdělávání a přípravu. V roce 2011 byla podepsá‑
na grantová smlouva mezi NAEP a FSV pro realizaci 
projektu „Die Qualität von Bildungsmedien, Multime‑
dia und Blended ‑Learning für eine effektive berufliche 
Aus ‑ und Wei ter bildung, insbesondere zur Förderung 
von Migranten, zur Verhinderung sozialer Ausgrezung 
und Unterstützung interkultureller Kommunikation“.

Program Evropské unie Tempus IV
Tempus IV je program EU, který podporuje moderniza‑
ci vysokého školství v partnerských zemích (z regionů 
východní Evropy, centrální Asie, západního Balkánu 
a Středozemního moře) prostřednictvím spolupráce 
a partnerství vysokých škol. UK v roce 2011 podala 
přihlášky do společných projektů. FF se přihlásila do 
společného projektu „Common European Framework 
for Translator and Interpreter Training“ s univerzita‑
mi Ruské federace, Španělska a Francie.

MFF podala přihlášku pro vedení projektu „De‑
velopment and execution of master’s education pro‑
gram bulk nanomaterials (DEMEPBN)“. Na projektu 
se budou podílet maďarské, francouzské a ruské uni‑
verzity.

Program Evropské unie Erasmus Mundus
Pokračující projekty viz 3. kapitola, Studijní programy 
v mezinárodní spolupráci.

Program CEEPUS
V roce 2011 se UK do nových či stávajících sítí progra‑
mu CEEPUS zapojila prostřednictvím FF, FSV, LF HK, 
1. LF a FaF.

AKTION: Česká republika – Rakousko
V rámci programu AKTION byla i v roce 2011 UK na‑
bídnuta individuální stipendia na studijní a vědecké 
pobyty a letní jazykové kurzy i institucionální stipen‑
dia zaměřená na podporu spolupráce vzdělávacích in‑
stitucí v obou zemích. V roce 2011 byli vybráni 4 stu‑
denti a 2 pedagogičtí pracovníci.

č l en s T v í  u k  v  m e z i n á r o d n í c h 
u n i v er z i T n í c h  s í T í c h  a  m e z i n á r o d n í c h 
n e v l á d n í c h  o rg a n i z ac í c h

Sdružení univerzit do společně vytvořených sítí umož‑
ňuje kromě vytváření těsnějších vazeb rozvoj nových 
forem spolupráce.

Evropaeum
Univerzitní síť konsorcia Europaeum tvoří v současné 
době deset prestižních univerzit (University of Oxford, 
Université Paris Panthéon ‑Sorbonne, Universita di 
Bologna, Rheinische Friedrich ‑Wilhelms ‑Universität 
Bonn, Institut Universitaire de Hautes Etudes Interna‑
tionales Geneva, Universiteit Leiden, Univerzita Karlo‑
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va, Universidad Complutense Madrid, Helsingin Ylio‑
pisto Helsinki, Jagiellonian University Krakov). Cílem 
konsorcia je především podílet se na procesu evropské 
integrace, má tedy prioritní místo ze společenskověd‑
ních oborů politologie, ekonomie, politická filosofie 
a právo. Od roku 2009 pracuje rektor UK prof. Hampl 
jako člen Board of Trustees této společnosti a v roce 
2011 se zúčastnil v  Oxfordu pravidelného zasedání.

Pracovníci a studenti UK se aktivně účastnili vět‑
šiny odborných mezinárodních aktivit (přednášek 
předních expertů, letních škol, workshopů, kolokvií) 
konzorcia, některé z nich UK hostila a organizovala, 
např. přednášky z cyklu „Europaeum Visiting Profes‑
sor“ (prof. Mc Lean z Oxfordu a prof. Zironi z Bologni) 
a v cyklu „Europauem lecture“ (prof. Brown z Oxfordu). 

IFPU (International Forum  
of Public Universities)
V roce 2007 přijala Univerzita Karlova členství v nově 
vzniklé mezinárodní nevládní organizaci a stala se tak 
jednou se zakládajících univerzit. Hlavním posláním 
organizace, která sdružuje 22 veřejných univerzit 
v Evropě, Asii, Africe, v Severní a Jižní Americe, je 
spolupráce v oblasti doktorského studia a vědeckého 
výzkumu.

Od roku  2009 pracuje prorektor UK prof. Škrha 
jako člen Výboru IFPU. Na jeho podnět se ve dnech 
10.–12. listopadu 2011 v Praze uskutečnila 5. výroční 
konference IFPU na UK. Zúčastnilo se jí 18 zástupců 
partnerských univerzit. Program konference byl zamě‑
řen na pomoc při vytváření meziuniverzitních vědecko‑

‑výzkumných skupin orientovaných na nadnárodní pro‑
blémy, podporu životního prostředí či veřejného zdraví, 
jakož i na nové formy spolupráce, organizování kurzů, 
seminářů a školicích programů.

Na Doktorskou letní školu v  Barceloně pod ná‑
zvem „The XXI Century challenges to Urban and Regi‑
onal planning: from the City to Megalopolis“ ve dnech 
11.–15. července 2011 vyslala UK jako přednášející 
prof. Ludu Klusákovou z FF UK.

UK se stane organizátorem Doktorské letní školy  
(FPU) v roce 2013 v Praze pod názvem „Global health 
in the 21th Century“.

UNICA (Institutional Network of the Universities 
from the Capitals of Europe)
UNICA sdružuje 42 univerzit v hlavních městech 30 stá‑
tů Evropy. UK hostila 1.–2. prosince 2011 12. zase‑

dání UNICA Bologna Lab Coordinators meeting za 
účasti 35 zástupců členských univerzit. Zástupci UK 
se účastnili dalších aktivit UNICA.

Coimbra Group  
(Sdružení nejstarších evropských univerzit)
CG je síť univerzit sdružující 38 evropských univerzit 
s dlouhou tradicí a na vysoké mezinárodní úrovni. 

V roce 2011 Coimbra Group podepsala smlouvu 
o studentské výměně pod názvem „Science without 
Borders“ s  Brazilským ministerstvem Conselho Na‑
cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). Mladí vědci ze zahraničí získají granty, aby 
v rámci projektu „Talented Young Scientists“ strávili 
2 až 3 roky v brazilských výzkumných týmech. Pro 
zahraniční vedoucí výzkumné pracovníky je určen 
program „Special Visiting Researcher“, v jehož rámci 
budou pravidelně pobývat v Brazílii a povedou tamní 
studenty a vědce.

European University Association (EUA)
EUA je hlavní reprezentací univerzit v Evropě. Patří 
k nejvýznamnější organizaci ovlivňující vysokoškol‑
skou a vzdělávací politiku Evropské unie. 

Na výroční konferenci EUA v roce 2011 v dánském 
Aarhusu byl rektor UK prof. Hampl zvolen do Výkon‑
ného výboru EUA. 

European Association for International  
Education (EAIE)
23. výroční konference EAIE se konala v dánské Ko‑
dani v září 2011. Zabývala se bilaterální a meziuniver‑
zitní kooperací a dalšími formami mezinárodní spolu‑
práce. Součástí byl zahraniční veletrh, kterého se měly 
možnost zúčastnit vysokoškolské vzdělávací instituce, 
jednotlivé vysoké školy, agentury, nadace a vysoko‑
školské organizace. Na veletrhu se UK prezentovala 
jednak osobně, jednak formou prospektového servisu. 
Vy užila k tomu nabídku Národní agentury pro evrop‑
ské programy při MŠMT ČR.

OECD – Institutional Managenment  
in Higher Education (IMHE)
IMHE je jedním z pěti programů OECD. IMHE je veřej‑
né diskusní forum, které se věnuje otázkám vztahu po‑
litické reprezentace země, samosprávy univerzit nebo 
etice akademické obce, otázkám řízení vysokých škol, 
jejich financování a regionální spolupráci. Za ČR je insti‑
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tucionálním členem UK, zasedání řídícího výboru v lis‑
topadu v Paříži se zúčastnil prorektor UK prof. Štech.

International Association of Universities (IAU)
Sdružuje instituce a organizace ze 150 zemí. Napomá‑
há vysokoškolským vzdělávacím institucím dosahovat 
a uskutečňovat své cíle za pomoci mezinárodní spo‑
lupráce a  při respektování svých identit a  rozmani‑
tostí. Mezinárodní výroční konference IAU se konala 
v keňské Nairobi pod názvem „Strategies for Securing 
Equitable Access and Succes in Higher Education“ za 
aktivní účasti rektora UK prof. Hampla.

Magna Charta Observatory
Cílem organizace je podpora, obhajoba a posílení zá‑
kladních principů a hodnot, zejména institucionální 
autonomie univerzit a  jejich akademické svobody. 

Prohlášení „Magna Charta“ podepsalo již 720 univer‑
zit z 80 zemí světa. Charta spolupracuje s národními, 
evropskými a mezinárodními organizacemi.

n á r o d n í  a  m e z i n á r o d n í  o c en ěn í 
v y s o k é  š ko ly  (p l aT n á  v  r o c e  2 011)

UK v  Praze se umístila na druhém místě v  soutěži 
Erasmus Label 2011. Toto ocenění bylo UK uděleno na 
základě hodnocení kvality realizace mobilit studentů 
a vědecko ‑pedagogických pracovníků, provádění uzná‑
vání a kompatibility studijních výsledků studentů po 
návratu ze zahraničí, zajišťování realizace a poskyto‑
vání služeb zahraničním studentům a integrace zahra‑
ničních studentů s handicapem. Cenu Erasmus Label 
2011 udělila UK v Praze Národní agentura pro evrop‑
ské vzdělávací programy dne 29. 11. 2011.
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v ý s Tav b a

Investiční rozvoj Univerzity Karlovy řešící její prosto‑
rovou situaci představuje každoroční úkol. Za posled‑
ních deset let rekonstruovala Univerzita Karlova řadu 
objektů a některé zakoupila, a to v celkovém finanč‑
ním objemu cca 7 miliard korun. Jednou z mála novo‑
staveb je výukový pavilon 2. lékařské fakulty v Praze‑

‑Motole, který byl dokončen v roce 2011. Problémem 
novostaveb jsou zejména vhodné pozemky. Nový 
územní plán Prahy sice v r. 2011 obsahuje náznaky 
zlepšení situace, prozatím jedinou reálnou možností, 
kde nově stavět, jsou však i nadále pozemky, které 
Univerzita Karlova již dnes vlastní. 

V roce 2011 probíhala činnost v oblasti výstavby 
a rozvoje v souladu se záměry uvedenými v Dokumen‑
taci programu 233 310, Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny UK, jejíž platnost byla vzhledem 
k vývoji akcí posunuta do 31. 12. 2012. Proto již ne‑
byly v roce 2011 do plánu zařazeny větší akce, které 
nemohly být během platnosti Dokumentace progra‑
mu 233 310 realizovány. Tyto akce budou od roku 
2012 probíhat podle nové Dokumentace programu 
133 21E.

V rámci dlouhodobého rozvoje pokračovaly pří‑
pravné práce směřující k řešení nedostatečných stá‑
vajících prostor, především humanitních a společen‑
skovědních fakult a k vybudování kapacit pro vznik 
špičkových pracovišť v  přírodovědných a  medicín‑
ských oborech. Prio ritní snahou v této oblasti byla 
v roce 2011 příprava výstavby nových univerzitních 
minikampusů v Plzni, v Hradci Králové a v Praze na 
Albertově. Zároveň byly připravovány rozsáhlejší re‑
konstrukce dvou objektů v Opletalově ulici pro po‑
třeby Filozofické fakulty UK a objektu bývalé menzy 
17. listopadu pro potřeby Fakulty humanitních stu‑
dií UK.

u n i v er z i Ta  k a r l o va  
a  Ú z em n í  p l á n o vá n í

V roce 2011 představoval hlavní nástroj územního plá‑
nování v Praze dosud platný Územní plán sídelního 
útvaru hlavního města Prahy schválený v roce 1999. 
Jako území „zvláštní – vysokoškolské“ jsou v něm vy‑
mezeny pozemky v Praze 5, Jinonice, Radlice ‑Dívčí 
Hrady, v Praze 7, Holešovice, Bubny ‑Zátory, v Praze 
15, Hostivař, Horní Měcholupy, v Praze 8, Pelc ‑Tyrolka, 

v Praze 2, Nové Město ‑Albertov, v Praze 6, Veleslavín, 
ul. José Martího. Rozvojové plochy pro využití ve vý‑
hledu jako územní rezerva se nacházejí v Praze 5, Jino‑
nice, Radlice ‑Dívčí Hrady, v Praze 5, Motol – tzv. Třeš‑
ňovka, v Dubči – tzv. Východní Město.

UK v roce 2011 nadále sledovala změny Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, tak jak 
byly vyhlašovány k veřejnému projednávání.

Územní uspořádání v oblasti Prahy 7 a Prahy 8 
na Pelc ‑Tyrolce, v  klíčovém rozvojovém území pro 
MFF a FHS Univerzity Karlovy, bylo detailněji před‑
staveno při veřejném projednávání dokumentace 
o  posuzování vlivu na životní prostředí dle záko‑
na č. 100/2001 Sb. k záměru „Městský okruh, stav‑
ba č. 0081 v úseku Pelc ‑Tyrolka–Balabenka“. UK ve 
svých námitkách vyjádřila obavu o zachování kvality 
území jak pro možné využití univerzitní, tak v celo‑
pražském významu (hodnoty urbanistické, historic‑
ké, životního prostředí, nadregio nálního biokorido‑
ru apod.). UK žádala přizpůsobení stavby městským 
měřítkům a vytvoření podmínek pro méně konfliktní 
začlenění stavby do území.

V rámci přípravy projektové dokumentace na re‑
konstrukci menzy 17. listopadu pro využití Fakultou 
humanitních studií a přípravy další dostavby budovy 
pro areál MFF na Pelc ‑Tyrolce se ukázala potřeba gene‑
rálně řešit celé území v souvislostech vnitroareálových 
a ve vztahu areál–město. V červenci 2011 byla proto 
na objednávku UK zpracována „Ideová objemová stu‑
die zástavby v oblasti Pelc ‑Tyrolky“. Návrh doplňující 
zástavby areálu čítá téměř 37 500 m2 užitné plochy 
pro využití MFF, 25 250 m2 užitné plochy pro huma‑
nitní vědy a nových 1 020 lůžek v ubytování kolejního 
typu. Následná „Studie dopravní obsluhy areálu UK 
Pelc ‑Tyrolka“ z prosince 2011, rovněž objednaná UK, 
navrhuje účelové obslužné komunikace uvnitř areálu 
v návaznosti na místní komunikace a nadřazený ko‑
munikační systém.

Uvedené studie budou podkladovým materiálem 
pro urbanistické řešení Velkého rozvojového území 
Pelc ‑Tyrolka vyhlášeného územním plánem, jehož 
územní studii se dosud nepodařilo úspěšně dokon‑
čit a projednat, a proto zde stále platí stavební uzá‑
věra.

Univerzita ve spolupráci s Útvarem rozvoje měs‑
ta pražského magistrátu a za nezištné podpory řady 
architektů zvučných jmen pokračovala v  roce 2011 
v projektu „Urbanistická vize UK 2030“. Cílem pro‑
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jektu bylo nabídnout studentům architektury, aby 
jako svoji semestrální práci zpracovali urbanistickou 
vizi UK pro rok 2030. V  únoru 2011 prezentovali 
studenti své urbanistické studie, na nichž pracovali 
od vyhlášení projektu v roce 2010. Myšlenka vzešla 
z  iniciativy Studentské unie UK. V červnu 2011 si 
bylo možno prohlédnout v Křížové chodbě Karolina 
představy studentů ČVUT, VŠ báňské  – Technické 
univerzity v Ostravě, Technické univerzity v Liberci 
a VUT v Brně o podobě pražského univerzitního areá‑
lu v roce 2030. 

b i o T ec h n o l o g i c k é  a  b i o m ed i c í n s k é 
c en T ru m  a k a d em i e  v ěd  a  u n i v er z i T y 
k a r l o v y  v e  v e s Tc i  –  b i o c e v

Projekt BIOCEV je jedním ze šesti velkých projektů 
financovaných z Operačního programu Výzkum a vý‑
voj pro inovace 2007–2013 (OP VaVpI), na němž UK 
úzce spolupracuje s ústavy AV ČR. Cílem projektu je 
vybudování společného centra biotechnologického 
a biomedicínského výzkumu. Podílejí se na něm od‑
borníci z PřF a 1.LF. Univerzita plánuje široké využití 
BIOCEV v rámci výuky, kde se budou realizovat nejen 
stávající akreditované studijní obory, ale nabídka bude 
rozšířena i o nové programy doktorského studia, kte‑
ré budou provázány s vědeckým programem  BIOCEV 
a  posílí tak profil UK jako „výzkumné univerzity“. 
Centrum bude špičkově vybaveno a umožní vysoce 
kvalitní základní výzkum spojený s přenosem poznat‑
ků a technologií do sféry aplikací. Výzkumné aktivi‑
ty jsou v BIOCEV organizovány do pěti výzkumných 
programů – Funkční genomika, Buněčná biologie a vi‑
rologie, Strukturní biologie a proteinové inženýrství, 
Biomateriály a tkáňové inženýrství a Vývoj léčebných 
a diagnostických postupů. Předmětem výzkumu bude 
například určení konkrétních genů zodpovědných za 
nemoci srdce, jater či sluchu, výzkum mikrobiálních 
infekcí a mikrobiálních biofilmů, či vývoj nových bio‑
materiálů pro náhrady cév a srdečních chlopní, vývoj 
nových léčebných a diagnostických postupů v medicí‑
ně apod.

V roce 2011 schválila Evropská komise dotaci z ev‑
ropských fondů ve výši 2,3 miliardy korun na jeho vý‑
stavbu, která bude realizována do roku 2015 ve Vestci 
u Prahy. V současnosti má již projekt také „Rozhodnu‑
tí o poskytnutí dotace“ ze strany řídícího orgánu OP 
VaVpI (MŠMT; podepsáno bylo v lednu 2012).

Výzkumné a vzdělávací aktivity budou podpořeny 
špičkově vybavenými centrálními servisními laborato‑
řemi, např. špičkové pracoviště zobrazovacích metod 
zapojené do mezinárodního konsorcia EuroBioIma‑
ging. Na tomto servisním pracovišti budou mimo jiné 
probíhat i školicí aktivity v pokročilých zobrazovacích 
metodách, pořádané v rámci tohoto konsorcia – i do 
těchto a podobných dalších aktivit jsou zapojeni odbor‑
níci z UK. Prostřednictvím některých dalších servisních 
pracovišť připravovaných v BIOCEV je budoucí centrum 
již nyní zapojeno do dalších dvou mezinárodních kon‑
sorcií zaměřených na strukturní biologii (INSTRUCT) 
a funkční genomiku a fenotypizaci (Infrafrontier).

Více informací o projektu BIOCEV je možné nalézt 
na internetových stránkách www.biocev.eu.

u n i v er z i T n í  m ed i c í n s k é  c en T ru m 
v  p l z n i  (u n i m ec)

Vzhledem k nevyhovující prostorové situaci LFP UK 
připravuje výstavbu nového univerzitního medicín‑
ského centra v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň 
na Lochotíně, kde pro tuto výstavbu zakoupila potřeb‑
ný pozemek. Dílčí problémy související s modernizací 
výuky a především s dynamickým růstem počtu stu‑
dentů řeší fakulta jen dílčími rekonstrukcemi vnitř‑
ních prostorů a finančně náročnou údržbou památko‑
vě chráněných objektů.

V roce 2011 bylo zpracováno urbanistické a sta veb‑
ně ‑technické řešení celého nového kampusu, které je 
schváleno stavebním úřadem. S využitím finanční pod‑
pory z prostředků EU, konkrétně z Operačního progra‑
mu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), zahájila 
přípravu dvou dílčích investičních záměrů.

Jedním ze záměrů je výstavba první etapy univer‑
zitního medicínského centra (UniMeC), jehož dotační 
podporu umožňuje OP VaVpI v prioritní ose 4, zamě‑
řené na „infrastrukturu pro výuku na vysokých ško‑
lách spojenou s výzkumem“.

Cílem projektu je vybudování nového sedmipod‑
lažního objektu o celkové užitné ploše 5 000 m2 pro 
pět teoretických ústavů – Ústav farmakologie a toxi‑
kologie, Ústav patologické fyziologie, Ústav fyziologie, 
Ústav biologie a Ústav biofyziky, které budou přesu‑
nuty ze stávajících budov a fakulta tak rozšíří plochy 
pro výuku a výzkum i pro zbývající součásti fakulty. 
V budově budou lokalizovány moderně zařízené po‑
sluchárny, laboratoře, pracovny pedagogů a další sou‑



54 Šestá kapitola

visející prostory. Současně tak bude zprostředkována 
optimální vazba mezi teoretickou výukou na fakultě 
a praktickou výukou ve fakultní nemocnici, kde půso‑
bí i řada předních pedagogů fakulty.

Po úspěšném oponentním řízení, schválení projek‑
tu na všech úrovních a negociačních procesech vydalo 
MŠMT na projekt UniMeC „Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace“. Koncem roku 2011 probíhala příprava zadá‑
vací dokumentace pro výběr zhotovitele. Realizace 
projektu byla zahájena 1. 5. 2011, zahájení provozu 
v nové budově je plánováno na září 2013. 

b i o m ed i c í n s k é  c en T ru m  v  p l z n i

Druhým záměrem je výstavba Biomedicínského centra 
Lékařské fakulty v Plzni, jehož dotační podporu nabízí 
prioritní osa 2 OP VaVpI, která je zaměřena na podporu 
vzniku regionálních výzkumných center. Záměr nava‑
zuje na dlouhodobou vysokou výkonnost fakulty a fa‑
kultní nemocnice v oblasti biomedicínského výzkumu 
a jeho cílem je vytvořit špičkové regionální výzkum né 
pracoviště, které zkoumá závažné medicínské problémy 
ohrožující či významně komplikující zdraví a život pa‑
cientů. Biomedicínské centrum umožní zvýšit kvalitu 
prováděného výzkumu a následně i poskytované léčeb‑
né péče. Hlavní součástí projektu je výstavba dvou no‑
vých laboratorních objektů o celkové ploše cca 4 100 m2 
a  jejich vybavení špičkovými přístroji a  laboratorní 
technikou. Výzkum bude zaměřen na spolupráci s vý‑
znamnými aplikačními institucemi a pracovišti a před‑
pokládá komercializaci výzkumných výsledků. Nové 
poznatky a navazující technologie budou zaváděny do 
léčebné a preventivní péče. Projekt byl posouzen ná‑
rodními a zahraničními hodnotiteli a probíhalo jednání 
(tzv. negociace) o upřesnění jeho parametrů.

v ý u ko v é  a  v ý z k u m n é  c en T ru m 
u n i v er z i T y  k a r l o v y  v  h r a d c i  k r á l o v é 
m ep h a r ed

Náplní projektu MEPHARED je zkvalitnění a rozvoj 
magisterských a  doktorských studijních programů 
a podpora integrace výzkumu a výuky v oblasti medi‑
cíny a farmacie na královéhradeckých fakultách Uni‑
verzity Karlovy. Realizace projektu umožní zkvalitně‑
ní materiálních podmínek výuky a výzkumu a zvýšení 
kapacity vzdělávání na fakultách s důrazem na prak‑
tickou stránku vzdělávání. Realizací projektu dojde 

nejen ke koordinaci aktivit při zajištění výukového 
a výzkumného zázemí doktorského studia, ale také 
k rozvoji v oblasti zkoušení nových léků, diagnostic‑
kých metod, biotechnologií i  lékařských a farmaceu‑
tických technik. 

Cílem projektu MEPHARED je vybudování první 
budovy budoucího kampusu LFHK a FaF v Hradci Krá‑
lové. Univerzita Karlova tak získá celkem 6 832 m2 nově 
vybudované užitné plochy pro pedagogickou a výzkum‑
nou činnost. Nové prostory rozšíří stávající, které již ne‑
stačí současným požadavkům na výuku, vědu a výzkum 
jak svou velikostí, tak technickým zázemím. 

Po úspěšném oponentním řízení, schválení pro‑
jektu na všech úrovních a negociačních procesech vy‑
dalo dne 30. 6. 2011 MŠMT na projekt MEPHARED 

„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“. Koncem roku 2011 
probíhala příprava zadávací dokumentace pro výběr 
zhotovitele.

k a m pu s  a l b er Tov

Záměr dostavby kampusu na pražském Albertově 
počítá s náklady cca 2,5 miliardy korun. Na místě 
nynějších kolejí, menzy a dalších nevyhovujících ob‑
jektů vznikne nové Biocentrum a v jeho blízkosti také 
Globcentrum. Biocentrum bude představovat cent‑
rum excelence v oblasti přírodních a lékařských věd 
a tzv. „core facility“ – základnu přístrojově náročných 
technologií UK společnou pro PřF, 1.LF a MFF. Glob‑
centrum jako společná facilita PřF a MFF bude mít 
roli centra excelence v oblasti studia globálních změn 
nástroji biologie, chemie, fyziky, geověd, informatiky 
a meteorologie. Zahájení výstavby je plánováno na sr‑
pen 2012, výstavba potrvá pět let.

Vědecká rada Kampusu Albertov, zodpovědná za 
zpracování konkrétní vzdělávací a  výzkumné nápl‑
ně obou objektů, vytvořila dokumenty definující vý‑
zkumné týmy ucházející se o zařazení do Biocentra 
a Globcentra a jejich vědecké charakteristiky, včetně 
v  současnosti vedených postgraduálních studentů, 
a sumarizovala prostorové nároky i jejich nároky na 
vybavení nových laboratoří.

r eko n s T ru kc e  o b j ek T u  
m en z y  17.  l i s To pa d u

V roce 2011 pokračovaly přípravné a projektové práce 
na rekonstrukci bývalé menzy 17. listopadu v Praze 8 
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na výukovou budovu FHS. Zpracovatelem projekto‑
vé dokumentace je brněnský architektonický ateliér 
Kuba & Pilař architekti. Projektové práce pokračovaly 
vypracováním projektu pro územní řízení a byl podán 
návrh na vydání územního rozhodnutí. Územní řízení 
bylo zahájeno v roce 2011 a završeno vydáním územ‑
ního rozhodnutí v roce 2012.

Součástí projektových prací byla dokumentace EIA 
(posuzování vlivu na životní prostředí), jejíž zjišťovací 
řízení bylo uzavřeno s tím, že záměr vyhovuje a není 
nutné další posuzování. V polovině roku 2011 byla 
také udělena výjimka ze stavební uzávěry pro rekon‑
strukci objektu. Koncem roku probíhala intenzivní 
práce na vyhotovení investičního záměru akce.

V souvislosti s využitím oblasti Pelc ‑Tyrolka pro 
rozvoj Univerzity Karlovy probíhala rovněž jednání 
jak s  Útvarem rozvoje města  – coby zpracovatelem 
územního plánu a  zadavatelem urbanistické studie 
velkého rozvojového území Pelc ‑Tyrolka (která je zá‑
kladem územního plánu této oblasti), tak s  firmou 
Satra s. r. o., která je projektantem dopravních staveb 
v  tomto území  – tedy zpracovatelem dokumentace 
všech částí městského okruhu a  dopravních staveb 
navazujících. Jak samotné vedení městského okruhu, 
tak konkrétní řešení navazujících komunikací zásad‑
ně přetvoří podobu a  zejména využitelnost území 
Pelc ‑Tyrolky. Univerzita Karlova proto vyvíjela snahu 
ovlivnit jeho podobu a  zajistit jeho maximální vy‑
užitelnost, tj. minimalizovat jeho zátěž. Proto zadala 
Univerzita Karlova v roce 2011 vypracování ideové 
urbanisticko ‑objemové studie zástavby v oblasti Pelc‑

‑Tyrolka. Na podkladu rámcového stavebního pro‑
gramu Univerzity Karlovy pro rozšíření areálu byly 
studií prověřeny možnosti funkčního a prostorového 
uspořádání zástavby pro potřeby MFF a fakult huma‑
nitních. K tomu byla v prosinci 2011 zpracována pří‑
slušná studie dopravně urbanistických vztahů areálu 
UK Pelc ‑Tyrolka.

ko n s o r c i u m  el i  ‑ c z

Konsorcium ELI ‑Cz sdružuje UK a  další české uni‑
verzity i vědecké ústavy, jež mají zájem o evropský 
projekt ELI (Extreme Light Infrastructure). V rámci 
Konsorcia ELI jsou na UK zaváděny nové vzdělávací 
programy (bakalářské, magisterské a doktorandské 
studium) v úzké návaznosti na vědecké parametry ELI. 
Ve spolupráci s kolektivem pracovníků MFF UK se jed‑

ná především o využití světově unikátního laserového 
systému v biologii, chemii a fyzice pevných látek, při‑
pravovaného v Dolních Břežanech.

pr o j ek T y  f i n a n c o va n é  
z e  s T ru k T u r á l n í c h  f o n d ů  eu

V roce 2011 probíhala na UK realizace 51 projektů (bez 
projektů OP VaVpI) v rámci operačních programů při‑
jatých v programovacím období 2007–2013, přičemž 
devět z nich bylo v tomto roce úspěšně ukončeno. Cel‑
ková suma schválená na řešení těchto projektů činila 
571 793 tis. Kč (bez projektů OP VaVpI ).

Největší podíl finančních prostředků – 402 milio‑
nů korun – byl čerpán ve 27 projektech realizovaných 
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konku‑
renceschopnost (OP VK), jejichž zaměření musí smě‑
řovat na cílové skupiny mimo hl. m. Prahu. Třetina 
těchto projektů tak byla zaměřena na další profesní 
vzdělávání pedagogických pracovníků a lékařů v regio‑
nech ČR, zbylé projekty pak na rozvoj lidských zdrojů 
ve vědě, výzkumu a inovacích, na inovaci studijních 
programů mimopražských fakult UK a na vytváření 
partnerství a sítí.

V rámci Operačního programu Praha – Adaptabili‑
ta (OPPA – neinvestiční finanční prostředky), který je 
naopak vázán cílovými skupinami z hl. m. Prahy, pro‑
bíhala realizace 20 projektů v celkové výši necelých 93 
mil. Kč. Kromě dvou projektů, které řeší další vzdělá‑
vání pracovníků UK, a jednoho projektu na podporu 
souladu pracovního a soukromého života jsou zbylé 
projekty zaměřeny na rozvoj a inovace studijních pro‑
gramů na pražských fakultách UK.

Zajímavé projekty vědeckých center a  výzkum‑
ných laboratoří za přibližně 77 mil. Kč pak byly rea‑
lizovány v  rámci druhého „pražského“ Operačního 
programu Praha  – Konkurenceschopnost, který je 
primárně určen na investiční akce. Jednalo se o dva 
nové projekty „Zobrazovacího centra pro biomedicí‑
nu a lékařské nanotechnologie“ na 1.LF UK a projekt 

„Laboratoře pro výzkum nádorů trávicího ústrojí“ na 
3.LF UK. Zároveň byly dokončeny dva projekty „Roz‑
voje centra experimentální biologie rostlin UK“ na 
PřF UK a  „Výzkumné laboratoře buněčné biologie 
a  metabolomiky“ na 1.LF UK, které byly započaty 
v roce 2010.

Kromě projektů, ve kterých je UK hlavním řešite‑
lem, vystupuje též jako partner (finanční i nefinanční) 

Rozvoj
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v dalších 40 projektech ostatních vysokých škol a in‑
stitucí v ČR (MU, UPOL, AV ČR ad.). Finanční podíly 
v těchto projektech činí více než 48 mil. Kč.

v ý s Tav b a ,  r eko n s T ru kc e  
a  p o ř í z en í  n em o v i To s T í

V průběhu roku 2011 v rámci Dokumentace progra‑
mu 233 310, Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny UK, byly dokončovány některé akce zařazené 
do podprogramu stavby (podprogram 312), zahájené 
v předchozích letech.

Přehled akcí hrazených s účastí státního rozpočtu 
v roce 2011 je uveden v tab.VI ‑2, přehled akcí finan‑
covaných z univerzitního Fondu reprodukce majetku 
je uveden v tab.VI ‑1a,  b. Zapojení UK v progra‑
mech Fondu rozvoje vysokých škol v  tab. VI ‑3, 
graf VI ‑a. Rozpis čerpaných finančních prostředků 
ze státního rozpočtu v jednotlivých letech je uveden 
v tab. VI ‑6.

pa s p o r T i z ac e

V průběhu roku 2011 byl zahájen proces převádění 
stávající dokumentace jednotlivých objektů do elek‑
tronické pasportizace UK. Financování tohoto proce‑
su bylo zajištěno z prostředků Rozvojových programů 
MŠMT.

Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel 
software pro správu a údržbu nemovitého majetku a pa‑
sportizaci, jímž se stala firma EFA Services, s. r. o. Její 
software s názvem EFA byl nainstalován na všechny 
fakulty a součásti, které mají ve své správě nemovitos‑
ti vlastněné UK. Následně proběhlo také školení pro 
uživatele, jak s tímto programem pracovat, a probíhal 
zkušební provoz systému.

Zároveň s výběrem dodavatele software bylo nut‑
né zajistit zpracovatele výkresové dokumentace, který 
převede stávající dokumentaci v papírové podobě do 
digitálního zpracování. Tímto dodavatelem se stala 
firma SEVIN s. r. o.

Část výukových objektů byla převedena, digitalizo‑
vána a začleněna do programu EFA.

i n o vač n í  T r a n s f er

Během poměrně krátké doby, po kterou je komerciali‑
zace výzkumu a vývoje zařazena mezi její strategické 

priority, se univerzitě podařilo tuto oblast podpořit 
řadou aktivit. Univerzita se přitom soustředila převáž‑
ně na činnosti vzdělávací a informativní, na činnosti 
spojené s přenosem poznatků a technologií, méně pak 
na přímou spolupráci s externími subjekty (kontrak‑
tový výzkum apod.). Detaily k inovačnímu transferu 
viz tab. VI ‑7.

V oblasti inovačního transferu hraje významnou 
roli Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT), 
které je poradenským útvarem pro komercializaci vý‑
sledků výzkumu a vývoje jednotlivých fakult a praco‑
višť univerzity, tzn. zajišťuje spolupráci s patentovými 
právníky a marketingovými sítěmi, zakládání spin ‑off 
společností, spolupráci se strategickými partnery a in‑
vestory, ekonomickými a  finančními poradci a  další 
související činnosti. CPPT pomáhá také dalšímu rozvoji 
inovačních aktivit. Intenzivně pracuje na budování dis‑
tribuované sítě technologických zpravodajů a manaže‑
rů pro transfer technologií na pracovištích UK.

CPPT se dařilo připravit a uskutečnit úspěšné cyk‑
ly vzdělávání v oblasti přenosu poznatků a technologií 
na univerzitní, meziuniverzitní i mezinárodní (evrop‑
ské) úrovni. V r. 2011 byla Univerzita Karlova jedním 
z partnerů projektu „Transfer znalostí a technologií ve 
vybraných regionech“ a poskytuje modifikované vzdě‑
lávací moduly Biologickému centru AV ČR v Českých 
Budějovicích. Prostřednictvím CPPT je UK také jedním 
z patnácti partnerů konsorcia v projektu financovaném 
ze 7. RP EU s názvem „European Knowledge Transfer 
Society (EuKTS)“. Cílem tohoto projektu je navrhnout 
funkční model Evropské společnosti pro transfer zna‑
lostí, která by byla uznávána na mezinárodní úrovni 
a měla právo udělovat akreditaci organizacím posky‑
tujícím vzdělávání v oblasti přenosu poznatků a tech‑
nologií a následně certifikovat vyškolené posluchače.

Dalším projektem, který byl úspěšně realizo‑
ván, je Transnational Technology Transfer Manager 
(TTM) – aplikace evropského vzdělávacího modelu na 
Univerzitě Karlově. Vzdělávací moduly Transnational 
Technology Transfer Manager Junior a Senior (TTM ‑J 
a TTM ‑S) na Univerzitě Karlově jsou mezi vybranými 
kurzy, v rámci nichž od podzimního semestru 2011 
probíhá výuka podle evropského kurikula. Úspěšní 
posluchači tedy získají certifikát s evropskou platností.

Úspěšnost CPPT ve vzdělávání v tzv. managemen‑
tu znalostí dále podtrhují nové pilotní přednášky pro 
studenty PřF s výhledem rozšíření těchto přednášek 
i pro studenty ostatních fakult UK.
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V  průběhu roku bylo podáno 11 užitných vzorů 
a 8 patentů (info k patentům tab. VI ‑8). CPPT uzavřelo 
jednu licenční smlouvu s firmou ORBIT MERRET, s. r. o. 
k patentu č. 300591.

V r. 2011 se UK zúčastnila 1 002 projektů, které jsou 
evidovány v databázi Informačního systému výzkumu, 
experimentálního vývoje a  inovací. Z  nich v  součas‑
nosti probíhá 62 projektů s účastí aplikační sféry; u 53 
projektů není hlavním příjemcem UK, u 38 projektů je 
pak příjemcem komerční firma. Příjem UK ze smluv‑
ních zakázek za uskutečnění tzv. smluvního (kontra‑
hovaného) výzkumu a vývoje byl v r. 2011 ve výši cca 
23,5 mil. Kč. Univerzita celkově spolupracuje se 111 
subjekty aplikační sféry, z nichž 44 přibylo v r. 2011. 
Evidovaná výše příjmů, které vysoká škola získala za 
uskutečňování placených kurzů prohlubujících kvalifi‑
kaci zaměstnanců‑subjektů aplikační sféry (podnikové 
vzdělávání) v roce 2011 činila 19 111 504 Kč. Evidova‑
ná výše celkových příjmů, které obdržela UK jako úhra‑
du činností provedených v rámci odborných konzultací 
a poradenství nebo za odborné činnosti pro subjekty 
aplikační, byla 7 968 799 Kč (z toho 2 593 155 Kč od 
podniků, což představuje 32,5 %, zbytek tvoří příjmy od 
veřejné správy).

Celkový počet platných smluv uzavřených se sub‑
jektem aplikační sféry na využití výsledků výzkumu, 
vývoje a inovací je 66. Z toho 20 bylo uzavřeno v roce 
2011.

Celková výše příjmu z prodeje licencí v roce 2011 je 
23 000 Kč. Celková výše příjmů ze smluvních zakázek 
za uskutečnění tzv. Smluvního VaV je 23 470 968 Kč.

Celková výše příjmů za uskutečňování placených 
kurzů prohlubujících kvalifikaci zaměstnanců sub‑
jektů aplikační sféry je 19 111 504 Kč. Celková výše 
příjmů za činnosti provedené v rámci odborných kon‑
zultací a poradenství je 8 410 669 Kč, z toho pro ko‑
merční sféru 2 833 025 Kč.

s T r aT eg i e  u k  p r o  ko m er c i a l i z ac i

Univerzita disponuje v současné době poměrně po‑
drobnou metodikou pro aktivity v oblasti transferu 
znalostí a technologií, vytvořenou převážně v letech 
2005–2007 v rámci projektu CPPT, financovaného 
z JPD2, která je průběžně rozvíjena a aktualizová‑
na. Tato metodika formálně vyplývá ze Strategie 
UK v oblasti komercializace poznatků a technologií, 
schválené AS UK dne 18. 5. 2009, a z navazujícího 

Opatření rektora UK č. 40/2009 „Nakládání s výsled‑
ky výzkumu, vývoje a inovací na UK“ ze dne 15. 12. 
2009. Hlavní části této metodiky shrnuje „Komercia‑
lizace výsledků výzkumu a vývoje na fakultách a dal‑
ších součástech UK – Doporučený postup s komentá‑
řem“, který je na webových stránkách www.cppt.cuni.
cz dostupný všem pracovníkům univerzity. Tento 
postup obsahuje všechny stávající interní metodiky 
pro komercializaci.

i n f o r m ac e  k  u d ěl en ý m  
c er T i f i k áT ů m  k va l i T y

Univerzitě Karlově byly v roce 2011 uděleny následu‑
jící certifikáty: FaF získala „Certifikát SVP pro výrobce“ 
(sp. zn. sukls 186696/2010, vydavatel: Státní ústav pro 
kontrolu léčiv); LFHK získala „Certifikát ISO 15189“ 
(vydavatel: Český institut pro akreditace, o. p. s.); FSV 
získala pro bakalářský studijní program Ekonomické 
teorie a magisterský studijní program Finance, finanč‑
ní trhy a  bankovnictví mezinárodní akreditaci ACCA 
(Asociace profesních účetních).

r oz vo j o v é  p r o g r a m y  p r o  r o k  2 011

V roce 2011 došlo v rámci Vyhlášení Rozvojových pro‑
gramů pro veřejné vysoké školy ke změně metodiky 
předkládání decentralizovaných projektů. Zatímco 
princip předkládání centralizovaných projektů, finan‑
covaných a přijímaných na základě výběrového řízení 
Radou programů MŠMT, zůstal nezměněn, u decentra‑
lizovaných projektů, financovaných v rámci tzv. orien‑
tačního limitu, vyjadřujícího výši dotace pro jednot‑
livou vysokou školu, byl stanoven požadavek pouze 
jednoho integrovaného celouniverzitního projektu za 
jeden rozvojový pod/program. Tím se vysvětluje ra‑
zantní pokles realizovaných decentralizovaných pro‑
jektů oproti roku 2010 (z 89 na 31).

Orientační limit stanovený pro UK činil 149 826 tis. Kč, 
což znamenalo meziroční pokles 11 % oproti roku 
2010. Propad přidělených finančních prostředků 
o 10 % zaznamenaly bohužel i centralizované projekty, 
přestože se jejich celkový počet mírně zvýšil.

V celkovém součtu tak byly v roce 2011 realizovány 
rozvojové projekty za 208 353 tis. Kč, což je zhruba 
o 10 % méně než v roce 2010.

Jednotlivé projekty spadaly do 15 tematických 
okruhů, přičemž největší podíl (cca 30 %) finančních 



58 Šestá kapitola

prostředků jako obvykle směřoval do programu na 
rozvoj přístrojového vybavení a  moderních techno‑
logií. Zhruba desetiprocentní podíly pak připadly na 
podporu internacionalizace, na podporu zvyšování 
kvality vysokých škol, na podporu personálního roz‑

voje a na podporu vzdělávání v oblasti zubního lékař‑
ství a technických a přírodovědných oborů a oborů pro 
přípravu učitelů.

Přehled realizovaných rozvojových projektů a  je‑
jich strukturu zobrazuje tab. VI ‑4,  graf VI ‑b.
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Vydávání publikací, periodik a učebních textů a pre‑
zentace výsledků vědecké práce předních domácích 
i světových badatelů tvoří nezbytnou součást aktivit 
Univerzity Karlovy. Kromě pedagogické a  vědecké 
činnosti plní univerzita také funkci společenskou, 
osvětovou a kulturní, a to šířením výsledků vědecké 
práce srozumitelných širší veřejnosti. Univerzita Kar‑
lova podporuje ediční počiny vedoucí k šíření výsledků 
české vědy a kultury do zahraničí a současně k rozvoji 
mezinárodního studia české kultury a jazyka na zahra‑
ničních univerzitních pracovištích.

Nakladatelskou politiku ve smyslu vydávání kniž‑
ních neperiodických publikací stejně jako ediční poli‑
tiku ve smyslu vydávání periodických i neperiodických 
publikací zabezpečuje Nakladatelství Karolinum. Čin‑
nost Nakladatelství Karolinum doplňují fakultní vyda‑
vatelství (Matfyzpress, Pedagogická fakulta, Filozofická 
fakulta), případně ediční střediska jednotlivých fakult 
(např. Právnická fakulta). Prostřednictvím Nakladatel‑
ství Karolinum, fakultních vydavatelství a edičních stře‑
disek fakult jsou vydávána periodika, vědecké publika‑
ce, učební texty, komerční publikace, letáky, upoutávky, 
brožury, elektronické materiály aj., ale i  jednorázové 
účelové publikace pro univerzitu typu kalendáře aj. Rea‑
lizace úkolu z Dlouhodobého záměru o přípravě nové 
nakladatelské politiky Univerzity Karlovy včetně elek‑
tronických publikací předpokládá analýzu dosavadní 
nakladatelské a ediční politiky a širší univerzitní diskusi.

p ř eh l ed  č i n n o s T i  n a k l a daT el s T v í 
k a r o l i n u m  z a  r o k  2 011

Nakladatelství Karolinum v roce 2011 vydalo celkem 
226 publikací, z  toho 100 monografií, 55 učebních 
textů a 52 periodických publikací. V tomto roce byla 
dále prohloubena převaha monografických publikací. 
Všechny publikace plánované edičním plánem byly 
realizovány při zachování vyrovnaného hospodaření.

Významným titulem pro prezentaci Univerzity Kar‑
lovy se stalo podstatně přepracované a doplněné vydání 
knihy Marie Štemberkové Univerzita Karlova. Historický 
přehled. V oblasti oborových syntetických monografií se 
s pozitivním ohlasem setkaly mimo jiné tituly Františka 
Kölbla a kolektivu Praktická kardiologie a zvláště druhé, 
podstatně přepracované a rozšířené vydání Teorie re‑
gionálního rozvoje Jiřího Blažka a Davida Uhlíře. Velké 
pozornosti si vydobyl Atlas sociálně prostorové diferen‑
ciace České republiky editorů Martina Ouředníčka, Jany 

Temelové a Lucie Pospíšilové, který vyčerpávajícím způ‑
sobem detailně mapuje Českou republiku z hledisek vě‑
kového, vzdělanostního složení obyvatelstva, sociální 
vybavenosti, dopravní obslužnosti a dalších. Neutucha‑
jící pozornosti se dostává jazykovým učebnicím. Úspěš‑
ný titul New Introduction to Legal English Marty Chromé 
vyšel již v šestém, podstatně přepracovaném vydání 
a ve zcela nové grafické podobě. Okamžitý úspěch pak 
zaznamenala učebnice latiny Jana Kalivody s příznač‑
ným názvem Verba docent, exempla trahunt.

Prezentace publikací Nakladatelství Karolinum na 
pražském knižním veletrhu Svět knihy byla odbornou 
i  laickou veřejností pozitivně přijata, stejně jako na 
veletrzích v Havlíčkově Brodě a Ostravě a na dalších 
prezentačních akcích a odborných setkáních, jichž se 
v rámci budování sítě odborné distribuce nakladatel‑
ství pravidelně účastní.

V  roce 2011 došlo k  rozšíření kvality a  kapaci‑
ty digitálního tisku v tiskárně nakladatelství, která 
umožňuje pružné reagování na potřeby knižního trhu, 
rovněž došlo k personálnímu posílení DTP studia. Na‑
kladatelství tak ve vlastní režii zajišťuje kompletní vý‑
robu již více než 85 % své produkce. Zároveň zaměst‑
nanci tiskárny a DTP studia realizují i další zakázky 
podle požadavků univerzitních pracovišť.

Zahraniční propagace a distribuce odborných, ang‑
licky vydávaných publikací umožňuje nejen odpovída‑
jící viditelnost publikací a jejich dostupnost pro nejšir‑
ší světovou odbornou veřejnost, přináší také výsledky 
ve formě recenzního a citačního ohlasu a rovněž po‑
třebu dotiskovat takto distribuované publikace, v roce 
2011 například knihu A History of Czech Lands editorů 
Jaroslava Pánka a Oldřicha Tůmy.

Internetová prezentace produkce nakladatelství 
byla v roce 2011 inovována a rozdělena na část pre‑
zentační, kde jsou veškeré informace o titulech nakla‑
datelství Karolinum, a na část obchodní, kde je k pro‑
dukci nakladatelství zpřístupněn v  prodeji veškerý 
sortiment kamenného knihkupectví Karolinum. Od‑
borná obec tak má i touto cestou zpřístupněny specia‑
lizované odborné publikace České republiky.

Pokračovala spolupráce s edičními radami časopisů 
Acta Universitatis Carolinae (AUC), několik časopisů 
získalo novou grafickou úpravu odpovídající periodici‑
tě a zaměření časopisů. Dále se rozvíjel portál časopisů 
AUC na webu nakladatelství, o čemž svědčí stále stoupa‑
jící počet nezávislých návštěv stránek, včetně uživatelů 
ze zahraničí. Nakladatelství nadále poskytuje službu 
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zalistování v  dostupných časopiseckých databázích, 
jako je Erih, Scopus či EBSCO, pokračují jednání s WoS 
u vybrané časopisecké a nově i monografické produkce.

v y davaT el s T v í  m aT f y z p r e s s

Vydavatelství se specializuje na tisk studijní a odborné 
literatury pro pedagogickou a vědeckou činnost MFF 
UK. Jedná se zejména o učební texty a vysokoškolské 
učebnice určené především pro studenty fakulty a stu‑
denty studující příbuzné obory na jiných fakultách. 
Dále pak publikace věnované moderním směrům, kte‑
ré napomáhají získávat další zájemce o studium mate‑
matiky, fyziky a informatiky. 

V roce 2011 vydal Matfyzpress celkem 56 publikací 
v celkovém nákladu 11 780 ks výtisků. Byl vydán již 
50. svazek Dějin matematiky, které vznikají na Katedře 
didaktiky matematiky MFF UK. Vydavatelství průběž‑
ně publikuje i dotisky a upravená vydání starších titu‑
lů. Vydavatelství zpřístupňuje své tituly i na internetu. 

v y davaT el s T v í  ped f  u k

Vydavatelství poskytuje publikační prostředky pře‑
devším učitelům a  výzkumným pracovníkům z  řad 
příslušníků akademické obce PedF. Vydává publikace 
schválené ediční komisí, o udržení vysoké odborné 
úrovně pečuje vědecká rada vydavatelství, která vybra‑
ným titulům uděluje své doporučení. Díky tomu ros‑
te zájem publikovat své monografie ve Vydavatelství 
UK PedF i u autorů z jiných českých fakult a univerzit. 
Za rok 2011 čítá produkce vydavatelství celkem 48 pů‑
vodních titulů – monografií, sborníků a učebních tex‑
tů. Některé další monografie schválené ediční radou 
Vydavatelství PedF UK vycházejí také v nakladatelství 
Karolinum. Kromě toho se průběžně vydávají dotisky 
a v menší míře i upravená vydání starších titulů. Vy‑
davatelství poskytuje autorům rovněž servis potřebný 
pro publikování habilitačních prací.

Ediční komisí, která se sešla v závěru roku, bylo 
opět navrženo k vydání 36 publikací, včetně nového 
periodika Prague journal of english studies a znovuob‑
novených Filologických studií. Pečlivá redakční práce 
je již tradičně věnována časopisům; ke čtyřem čtvrt‑
letníkům a dvěma časopisům s periodicitou pololetní 
přibylo další periodikum Marginalia Historica, nadále 
pod péči Vydavatelství PedF UK přejde také časopis 
Cizí jazyky.

v y davaT el s T v í  f f  u k

Vydavatelství FF UK vydává odborné monografie, učeb‑
ní texty a vědecké časopisy z oblasti humanitních obo‑
rů. Knižní publikace vycházejí v šesti edičních řadách: 
Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae 
Pragensis (reprezentativní práce všech společenskověd‑
ních oborů), Fontes (práce oborů historických a archeo‑
logických), Humanitas (práce z oborů věd o společnosti 
a věd o vzdělávání), Mnemosyne (práce z oborů uměno‑
vědných), Trivium (práce z filologických a filozofických 
oborů) a Varia (grantové publikace). Vydavatelství dále 
vydává deset časopiseckých titulů.

FF UK vydala v  roce 2011 celkem 80 publikací 
(63 knižních a 17 časopiseckých titulů), ve fakultních 
edičních řadách bylo představeno 12 nových monogra‑
fií. Vydavatelství v průběhu roku uspořádalo několik 
veřejných prezentací, zúčastnilo se mezinárodního 
knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy 
a  veletrhu malých nezávislých nakladatelů Knihex.

ed i č n í  s T ř ed i s ko  p f  u k

V roce 2011 pokračovala činnost Edičního střediska PF 
UK vydáváním neperiodických publikací a recenzované‑
ho vědeckého časopisu AUC ‑I. Ediční středisko pokra‑
čovalo ve vydávání sborníků z konferencí, a to publika‑
cí dvou knih. Tak jako v minulých letech i v roce 2011 
vydalo ediční středisko skripta pro studenty PF, a to 
z oboru autorského, mezinárodního, evropského práva, 
pracovního práva a práva životního prostředí. Nadále 
jsou rovněž publikovány doktorské disertační práce.

Z  činnosti edičního střediska lze připomenout 
řadu Prameny a nové proudy právní vědy, v níž byly 
vydány 4 monografie, v ediční řadě skript byla vydána 
2dílná skripta z francouzštiny a 2. doplněné vydání 
Příkladů z evropského práva, dále bylo 5 vědeckých 
publikací připraveno zcela mimo pravidelné ediční 
řady. Ediční činnost byla v roce 2011 završena vydá‑
ním 3 monotematických čísel časopisu AUC ‑I. 

S ohledem na nové vývojové trendy se příznivě roz‑
vinul a průběžně optimalizoval provoz internetového 
obchodu (E ‑shop) PF, kde se nabízejí publikace edičního 
střediska. Díky tomuto nástroji a pravidelným knižním 
trhům organizovaným edičním střediskem na jaře a na 
podzim a díky spolupráci s prodejnou A. Čeněk se vý‑
znamně zvýšil i prodej publikací střediska.

Další informace viz tab. VII ‑1, 2, graf VII ‑a.
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k n i h o v n y

Stěžejní činností vykonávanou knihovnami fakult 
a součástí Univerzity Karlovy je zajištění dostatečné 
a kvalitní dostupnosti informací jak studentům, tak 
jejich vyučujícím, vědeckým pracovníkům i další od‑
borné veřejnosti. Vzhledem ke stávajícímu technolo‑
gickému pokroku se knihovny soustředily především 
na zpřístupnění elektronických časopisů, jichž má 
univerzita ve své nabídce 33 689 jedinečných titulů. 
Nicméně i v době moderních technologií neztratil svůj 
význam tištěný časopis; těch je v knihovnách UK cel‑
kem 4 473, ačkoliv zde bylo během roku 2011 zazna‑
menáno snížení o 608 titulů.

V roce 2011 byla rozšířena nabídka elektronických 
knih o kolekci ebrary Academic Complete, která obsa‑
huje cca 71 tisíc odborných monografií významných 
nakladatelů, jako jsou např.  Cambridge University 
Press, John Wiley & Sons, S. Karger, McGraw ‑Hill 
Book Companies atd. Kompletní nabídku elektronic‑
kých knih a časopisů je možné získat na portálu elek‑
tronických zdrojů UK (http://pez.cuni.cz).

Samozřejmostí je i možnost vzdáleného přístupu 
ke všem dostupným elektronickým zdrojům. Novin‑
kou, která může zlepšit možnosti využívání elektro‑
nických informačních zdrojů, je možnost zapůjčení 
mobilních čtecích zařízení v některých knihovnách.

Standardní činností knihoven UK je vzdělávání 
uživatelů, které probíhá formou volných seminářů, 
školení a  individuálních konzultací, ale i zapojením 
do výuky v rámci diplomových seminářů, seminářů 
základů a propedeutiky vědecké práce apod.

V rámci své činnosti knihovny UK pořádají i kul‑
turní akce, které probíhaly v roce 2011 formou výstav, 
které byly tematické či navázané na konkrétní datum. 
Například Ústřední knihovna PedF pořádala výstavu 
publikační činnosti svých pracovníků ke Dni učitelů, 
Geografická knihovna PřF uspořádala výstavy „Atlas 
krajiny ČR“ a „Atlas sociálně prostorové diferenciace 
České republiky aneb nahlédněte do své obce“, které 
mají i  svou putovní podobu a  jsou zapůjčovány dal‑
ším knihovnám po celé ČR. Novinkou bylo i organizo‑
vání autorského čtení v Ústřední knihovně PedF UK 
prof. RNDr. Ladislava Kvasze, Ph.D., z publikace oce‑
něné mezinárodní cenou „Patterns of Change: Lin‑
guistic Innovations in the Development of Classical 
Mathematics“ a doc. PhDr. M. Šmejkalové z publikace 

„Čeština a škola – úryvky skrytých dějin“, které bylo 

spojeno s odbornou přednáškou o historii vyučování 
českého jazyka a jeho didaktiky a doprovázeno výstav‑
kou historických učebnic z fondu knihovny.

Již několik let je běžnou součástí činnosti pracov‑
níků knihoven řešení nebo spoluřešitelství různých 
projektů. Rokem 2011 byl ukončen tříletý projekt 
programu INFOZ (Informační zdroje pro výzkum 
a  vývoj), v  němž se UK stala účastníkem několika 
projektů a řešitelem v případě projektu Informační 
zdroje pro efektivní výzkum v medicíně a psychologii 
v ČR. Při vkladu cca 15 milio nů Kč, který představoval 
spoluúčast UK na celkových nákladech za nejvýznam‑
nější elektronické zdroje pro vědu a výzkum, získala 
možnost přístupu do zdrojů, jejichž celková hodnota 
činila cca 130 milionů Kč. Knihovny UK se dále účastní 
či jsou řešiteli v programu VISK (Veřejné informační 
služby knihoven) vypsaného Ministerstvem kultury 
ČR, v nichž se podílejí na tvorbě národních autorit, 
digitalizaci vzácných a jedinečných dokumentů či vy‑
tvářejí specializované bibliografie apod. 

Nedílnou součástí knihovnických aktivit je sběr, 
zpracování a  příprava dat o  publikační činnosti UK 
( tab. IV ‑12a, b), z níž jsou posléze generována data 
pro celostátní Registr informací o  výsledcích (RIV). 

V roce 2011 probíhaly rekonstrukce prostor urče‑
ných uživatelům na FSV včetně obnovy vnitřního za‑
řízení a v geologické knihovně PřF UK byla provedena 
rekonstrukce hlavního knižního skladu.

Počet uživatelů dosáhl v roce 2011 úctyhodných 
96 683. Vzrůstající tendenci má také počet svazků ve 
volném výběru, kterých bylo uživatelům k dispozici 
675 475.

Další informace ke knihovnám viz tab.  VIII‑1, 
 2, 3 a grafy VIII ‑a, b, c.

u n i v er z i T n í  p o č í Tač o vá  s í ť

Počítačová síť propojující pražské objekty univerzity 
je nadále provozována jako součást metropolitní sítě 
Pasnet využívající IP konektivity a dalších služeb sítě 
CESNET. V roce 2011 byla univerzitní síť pouze drob‑
ně rozšiřována dle požadavků fakult, důraz při výkonu 
správy sítě byl zaměřen především na zvýšení stabili‑
ty poskytovaných služeb. Koncem roku byly pořízeny 
nové páteřní přepínače, které nabídnou možnost roz‑
šíření 10Gigabitové konektivity i pro další objekty uni‑
verzitní sítě. V roce 2012 tak bude dokončena výměna 
technologicky zastaralých zařízení v páteřní části sítě. 
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Pozornost bude nutné věnovat technologickému po‑
výšení či výměně hraničních boxů. Stávající stav připo‑
jení univerzitních objektů je patrný z grafů VIII ‑e, f.

Pokračuje pokrývání prostor univerzity bezdráto‑
vou sítí Eduroam (ETF), na dalších fakultách se buduje 
a vylepšuje infrastruktura sítí (LFP, PřF, FSV). Rovněž 
je prováděna generační obměna PC a přechod k virtua‑
lizaci serverů i klientů (LFP, PřF, FF, FSV, PedF, ÚVT).

Na UK byly do systému jednotného přihlášení 
pomocí technologie Shibboleth zapojeny Centrální 
katalog v  integrovaném knihovním systému Aleph, 
Digitální univerzitní repozitář v  systému DigiTool, 
paralelní vyhledávač MetaLib, linkserver SFX a Por‑
tál elektronických zdrojů. Shibbolethizace aplikací 
byla v rámci projektu zdokumentována na stránkách 
www.eduid.cz/wiki/eduid/members/index pro využití 
v ostatních akademických institucích v ČR.

el ek T r o n i c k á  p o d p o r a  v ý u k y

V rámci UK jsou provozovány následující systémy pro 
podporu výuky:

a) LMS (Learning Management System) Moodle pro 
výuku na UK
V systému je přes 28 tisíc uživatelů. Je zpřístupněno 
1  490 kurzů, což představuje nárůst o 50 % oproti 
předchozímu roku. Systém je napojen na autentizaci 
pomocí LDAP a slouží pouze pro výuku na UK. Každý 
učitel či student doktorského studia na UK může požá‑
dat o založení a provoz kurzu určeného pro výuku stu‑
dentů univerzity. Z důvodu nárůstu provozu byla pro 
tuto službu zprovozněna další instalace LMS  Moodle 
(graf VIII ‑d).

b) LMS Moodle pro další vzdělávání na UK
V tomto systému vznikají kurzy určené pro další vzdě‑
lávání na UK v kategoriích kurzů přípravné, zájmové, 
profesní, specializační a kurzy univerzity třetího věku.

c) LMS Moodle pro hostování kurzů
V tomto systému jsou provozovány kurzy pro studen‑
ty mimo Univerzitu Karlovu, případně i pro externí 
organizace.

V rámci grantu Fondu rozvoje CESNET byl pořízen 
a  zprovozněn server sloužící pro zpracování a  zpří‑
stupňování A ‑V materiálů (např. některé přednášky 

Katedry kulturologie FF, některé přednášky a seminá‑
ře z MFF či PřF, ev. v budoucnu A ‑V přílohy kvalifikač‑
ních prací).

DigiTool
V roce 2011 začala spolupráce univerzity na grantu 
Programu aplikovaného výzkumu a  vývoje národní 
a kulturní identity (NAKI) „TEMAP – Technologie pro 
zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a soft‑
ware pro ochranu a  využití kartografických děl ná‑
rodního kartografického dědictví“. Výstupy v podobě 
digitalizovaných map z Mapové sbírky PřF byly zpra‑
covány a naimportovány do Digitálního univerzitního 
repozitáře.

MetaLib
V roce 2011 byla služba MetaLib UK převedena na 
nový a  výkonnější server se stávajícím CMS Plone. 
Byla také dokončena shibbolethizace MetaLib Jed‑
notné informační brány (www.jib.cz), která umožňuje 
přístup uživatelům z UK a Národní knihovny ČR k pla‑
ceným zdrojům odkudkoli.

SFX
V červnu 2011 došlo ke změně serveru SFX a povýšení 
na verzi 4. Tím bylo dosaženo výrazného nárůstu vý‑
konu, dostupnosti a uživatelského komfortu. Zároveň 
s přechodem na novou verzi došlo k revizi a reorgani‑
zaci nabízených služeb tak, aby byla maximálně uživa‑
telsky vstřícná a umožňovala co nejjednodušší přístup 
k jednotlivým službám (například Citace.com, Journal 
Citation Reports, zasílání dotazů správci SFX, aj.).

Portál elektronických zdrojů – PEZ
V průběhu roku 2011 došlo na PEZ k úpravě a zpře‑
hlednění designu a  zároveň k  zapracování nového 
vyhledávacího formuláře pro zdroje, časopisy a člán‑
ky. Díky propojení na vyhledávání elektronických ča‑
sopisů v SFX bylo dosaženo velmi výrazných nárůstů 
vy užívanosti seznamu e ‑časopisů a  potažmo všech 
služeb SFX.

EZproxy
V  roce 2011 bylo zaregistrováno 192 737 přístupů 
ke službě EZproxy, což znamená nárůst o 33 % opro‑
ti roku 2010. Počet vzdáleně zpřístupněných zdrojů 
a kolekcí pomocí EZproxy přesáhl 170. Implemento‑
ván byl také software pro statistiky Shibboleth. Sta‑
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tistiky EZproxy a Shibboleth dle zdrojů jsou dostupné 
na ezproxy.is.cuni.cz/public/index.html.

Informační systém
V roce 2011 pokračoval systematický rozvoj studijní‑
ho informačního systému na základě platné koncepce 
rozvoje IS Studium a v souladu s prioritami vymeze‑
nými Dlouhodobým záměrem UK na léta 2011–2015. 
V  rámci tohoto rozvoje byly realizovány mimo jiné 
tyto úpravy a rozšíření IS Studium a systémů souvise‑
jících ze studijní oblasti:

 – Pokračovaly úpravy modulů IS Studium věnovaných 
evidenci závěrečných prací studentů, a to zejména 
s ohledem na Opatření rektora č. 8/2011 „Porovná‑
vání textů závěrečných prací a jejich ukládání – do‑
datek k Opatření rektora č. 6/2010“, jímž bylo v ná‑
vaznosti na novelu Studijního a zkušebního řádu UK 
zavedeno od 1. 10. 2011 na všech fakultách UK ode‑
sílání závěrečných prací do meziuniverzitní databá‑
ze Theses.cz k porovnávání jejich textů za účelem 
vyhledávání plagiátů. Současně probíhala příprava 
nové verze repozitáře pro prezentaci závěrečných 
prací uživatelům z řad akademické obce UK i veřej‑
nosti, uvedená do provozu v prvním pololetí 2012.

 – Pokračoval rozvoj modulu pro podporu individuál‑
ních studijních plánů a roční hodnocení doktorské‑
ho studia. Tento modul byl po předchozím pilot‑
ním provozu na PřF nasazen do pilotního provozu 
také na FHS.

 – Byly zahájeny práce na nových modulech pro pod‑
poru procesů spojených s agendou státních zkou‑
šek. U těchto modulů je plánováno jejich nasaze‑
ní do pilotního provozu na vybraných fakultách 
v průběhu roku 2012.

 – Byl vytvořen a uveden do provozu nový modul pro 
správu komisí a rad (pro přijímací zkoušky, části 
státních zkoušek, oborové rady apod.), který inte‑
gruje funkcionality dosud roztříštěné v řadě jiných 
modulů IS Studium a rozšiřuje je o další možnosti.

 – Probíhaly práce na zcela novém pojetí nástrojů pro 
filtrování dat v programech Student, Uchazeč a Pa‑
rametry. Tyto nové nástroje byly v roce 2011 v tes‑
tování s předpokladem jejich uvedení do provozu 
v roce 2012.

Na začátku roku 2011 byla provedena významná ob‑
měna hardwaru pro provoz IS Studium, která vedla 

zejména k výrazně lepším odezvám systému při jeho 
výkonových špičkách.

V oblasti personalistiky a mezd bylo hlavním úko‑
lem roku 2011 dokončení přechodu na výrazně inovo‑
vanou verzi mzdového systému firmy Elanor, označo‑
vanou Elanor Global Java Edition (dále jen „EGJE“), 
a  to současně s  technickou centralizací mzdových 
systémů na UK do centrální databáze, včetně sladě‑
ní metodik v oblasti vedení mzdového účetnictví na 
univerzitě. V roce 2011 na systém EGJE přešly pře‑
devším fakulty a součásti UK, které dříve používaly 
mzdový systém firmy Unicos, ale také několik fakult 
dosud používajících mzdový systém Elanor Global či 
Avensio.

U fakult a dalších součástí, které dříve používaly 
mzdový systém Elanor Global integrovaně s centrální 
personální aplikací WhoIsNT, byla integrace s WhoIsNT 
zachována i po přechodu na EGJE. V případě KTF, ETF 
a ÚJOP, které dosud WhoIsNT nepoužívaly, proběhla 
integrace s WhoIsNT současně s přechodem na EGJE. 
Zbývající tři fakulty (1.LF, 2.LF a LFP) zahájily přípravu 
na integraci s WhoIsNT až po přechodu na EGJE; na 
LFP byla tato integrace provedena v říjnu 2011, její pří‑
prava na 1.LF a 2.LF dosud probíhá.

Pokračovaly práce na systémech a aplikacích zařa‑
zených do druhé etapy rozvoje Informačního systému 
UK. Byl započat vývoj nové verze frameworku pro 
vytváření interních webových aplikací UK, která za‑
hrnuje modernější technologie směřující k jejich vyšší 
uživatelské přívětivosti. V oblasti podpory agend za‑
hraniční spolupráce proběhly dílčí úpravy a rozšíření 
aplikace pro podporu výjezdů a příjezdů na studijní 
pobyty v rámci programu Erasmus a byl zahájen vývoj 
nové aplikace pro podporu výjezdů a příjezdů na stu‑
dijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod. Uvedení 
této aplikace do provozu se předpokládá v roce 2012.

Pokračoval další rozvoj a nasazování centrálního 
systému OBD pro evidenci publikační činnosti pra‑
covníků a studentů UK na fakulty a další součásti UK. 
V  roce 2011 byl systém uveden do provozu na FaF 
a LFP, celkově je tedy již používán 14 fakultami a 5 dal‑
šími součástmi UK. Na fakultách a dalších součástech 
UK dosud používajících technicky zastaralý systém 
finančního účetnictví PC JASU došlo k postupnému 
přechodu (dle výběru fakulty/součásti) buď na novější 
klient ‑server systém EIS JASU, anebo na systém iFIS.

V rámci rozvoje systému zabezpečení přístupů 
do klíčových objektů či prostor univerzity pro zajiště‑
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ximálně během následujících dvou až tří roků. Bude 
tedy možno plynule přejít na vydávání ID průkazů UK 
s novějšími technologiemi.

Podle připomínek, které vyplynuly z pilotního pro‑
vozu nového modulu, byl upraven přístupový systém 
( Aktion), který zajišťuje spolupráci systému Aktion 
s IS UK, čímž zjednodušuje práci lokálních administrátorů.

ní automatické kontroly oprávnění přístupu a pohybu 
osob ve vybraných prostorách budov bylo dosaženo 
počtu 280 kontrolních bodů (čteček ID průkazů UK). 
Byla zahájena postupná výměna starších typů čteček 
za novější, které umožní současné používání stáva‑
jících i předpokládaných nových ID průkazů UK tak, 
aby výměna všech starších čteček byla provedena ma‑
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T ém aTa  a  č i n n o s T  o b l a s T i  p r 
v  p rů b ěh u  r o k u  2 011

Oblast vnějších vztahů, odvíjející se zejména od vnitř‑
ní a vnější komunikace UK, pomáhá univerzitě budo‑
vat její image a  integritu a vytvářet zpětnovazebné 
vztahy s partnery i širší veřejností a stabilizovat její 
argumentačně podložený obraz. Aktivity v této oblasti 
jsou generování, poskytování a prezentace informací 
a zároveň získávání důležité zpětné vazby, a to nejen 
od vlastní akademické obce, ale zejména od veřejnos‑
ti. Důležitým aspektem této činnosti je tedy aktivní 
obousměrná komunikace, nastolování relevantních 
témat a prezentace dosahovaných výsledků, k čemuž 
přispívá vydávání tiskových zpráv a stanovisek univer‑
zity, spolupráce s médii a dále vydávání internetového 
periodika i ‑FORUM souběžně s tištěným monotema‑
tickým časopisem FORUM.

Pravidelně je pro novináře zpracováván Týdenní 
informační přehled – TIP UK, ve kterém jsou anonco‑
vány nejvýznamnější události nadcházejícího týdne, 
případně komentovány události, které právě proběhly. 
Součástí této činnosti je i aktualizace a vydávání in‑
formačních materiálů pro zájemce o studium na uni‑
verzitě a propagačních a prezentačních tiskovin o UK. 
Průběžně jsou připravovány i mediální prezentace uni‑
verzity, zajišťovány pravidelné rozbory denního mo‑
nitoringu, upevňovány profesionální vztahy s médii 
a v souladu s aktuálními potřebami pořádány tiskové 
konference.

Tradičními událostmi v  této oblasti bylo v  roce 
2011 udělení Ceny za prezentaci a Ceny za tvůrčí po‑
čin. Univerzita Karlova dále pokračovala ve spolupráci 
s AV ČR na cyklu populárních přednášek pro širší ve‑
řejnost v rámci projektu „Nebojte se vědy“. Rovněž tra‑
diční se stává i spolupráce se Studentskou unií UK při 
pořádání již třetího ročníku akce „Studentský jarmark“. 
Významně se tato spolupráce promítla i do nové ko‑
munikačně a prezentačně dynamičtější koncepce pre‑
zentace univerzity na evropském veletrhu pomatu‑
ritního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus (Brno 
a Praha). Na podzim se konal již 9. ročník „Informač‑
ního dne Univerzity Karlovy“ a univerzita byla rovněž 
jedním z hlavních organizátorů „Dne vědy pražských 
vysokých škol“. Poprvé se UK v roce 2011 stala partne‑
rem jedné z marketingově nejprestižnějších sportov‑
ních značek ČR a hlavním patronem běžeckého závo‑
du s názvem „Univerzitní maraton“ s podtitulem „Běh 

o pohár rektora Univerzity Karlovy“, který byl zařazen 
do rámce Pražského mezinárodního maratonu. Kon‑
cem roku pořádala Univerzita Karlova pietní setkání 
akademické obce UK ve Velké aule Karolina, které bylo 
věnováno památce zesnulého prezidenta ČR Václava 
Havla a přímým přenosem přenášeno ČT24. UK pod‑
pořila finančně a organizačně unikátní projekt multi‑
mediálních webových stránek s názvem „Jan Palach – 
multimediální projekt Univerzity Karlovy“, který byl 
veřejnosti představen v lednu 2012.

V roce 2011 vydala univerzita více než 50 vlastních 
tiskových zpráv. Hlavními tématy, která oslovovala 
akademickou obec, byla témata vysokoškolské refor‑
my, financování vědy a zavedení školného. Představi‑
telé UK se rovněž vyjadřovali k problematice státních 
maturit, uplatnění absolventů UK na trhu práce či po‑
stavení univerzity v rámci hodnotících žebříčků světo‑
vých vysokých škol.

f o ru m

Tištěný časopis Forum je určen nejen akademické obci 
UK, ale i  širší veřejnosti. Jeho posláním je přinést 
(k datu vydání) co nejkomplexnější pohled na vyme‑
zené téma v jeho historických, ale zejména aktuálních 
kontextech. V roce 2011 byla zpracována tato mono‑
témata:

1/11 – sešit číslo 19 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR UK
Dvojjazyčné česko ‑anglické vydání Fora předsta‑
vilo zásadní dokument  – Dlouhodobý záměr UK 
2011–2015, zveřejněno bylo plné znění textu v české 
i anglické verzi, dále rozhovor s premiérem Nečasem, 
úvodní komentář rektora UK k DZ UK atd.

2/11 – sešit číslo 20 – UK A VOLNÝ ČAS
Toto monotéma detailně seznámilo s možnostmi ak‑
tivního využití volného času na UK. Kromě podrob‑
ného přehledu všech studentských spolků a sdružení 
organizovaných v rámci Studentské unie UK číslo dále 
obsahovalo historický přehled dané problematiky, 
soupis studentských a fakultních časopisů a další re‑
levantní aktivity atd.

3/11 – sešit číslo 21 – UK A STUDENTI 
SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
Toto číslo představuje možnosti, které UK nabízí stu‑
dentům se speciálními potřebami v oblasti studijních 
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i  volnočasových aktivit, včetně historického úvodu 
do problematiky a podrobného přehledu kontaktních 
osob na jednotlivých fakultách a součástech UK.

i  ‑ f o ru m

Za osm let své existence si internetový časopis i ‑Fo‑
rum vybudoval stabilní postavení v komunikaci uni‑
verzity s přesahem i na širší veřejnost. V roce 2011 se 
počet rubrik stabilizoval a počet audiovizuálních pří‑
spěvků se oproti předcházejícím rokům mírně navýšil. 
Zájem čtenářů vzbudil zejména didakticky pojatý se‑
riál připravující čtenáře na Univerzitní maraton a také 
představování dobrovolnických aktivit studentů a pe‑
dagogů UK v  rámci Evropského roku dobrovolných 
činností, dále pak téma Reforma VŠ.

V  kontextu přípravy zadávací dokumentace na 
tvorbu nových webových stránek UK probíhalo i roz‑
pracování segmentu, který se týkal inovace designu 
i ‑Fora včetně vytvoření loga časopisu.

u d ěl en í  c en y  z a  p r e z en Tac i  
a  c en y  z a  T v ů r č í  p o č i n

Důležitými událostmi v rámci vnitřní a vnější komu‑
nikace je udělení Ceny za prezentaci a Ceny za tvůrčí 
počin. Poprvé byly tyto ceny předány v roce 2008.

Cena za prezentaci Univerzity Karlovy v Praze se 
uděluje za pozitivní počin, jenž má významný dopad 
na vytváření obrazu vnímání UK u široké veřejnosti. 
Cena může být udělena jednotlivci, případně skupině, 
bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity.

Držitelem Ceny za prezentaci se v roce 2011 stal 
prof. PhDr. Josef Petráň, CSc., Dr. h. c., za publikaci 
Karolinum, vydanou univerzitním Nakladatelstvím 
Karolinum. Autor jako jeden z nejlepších českých his‑
toriků dokázal přiblížit znalosti o dějinách i přítom‑
nosti Univerzity Karlovy široké veřejnosti. Publikace 
vydaná v české i anglické verzi a doplněná kvalitními 
fotografiemi plasticky líčí univerzitní slavnosti a obřa‑
dy od dob starších až po současnost.

Cena za tvůrčí počin se uděluje za významný a ori‑
ginální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou 
nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výsta‑
vy, realizovaný patent apod. Oceněn může být pracov‑
ník nebo pracovní tým působící na univerzitě.

Cena za tvůrčí počin byla v roce 2011 udělena prof. 
Ing. Milanu Sojkovi, CSc. (23. 3. 1951–17. 5. 2009) „in 

memoriam“ za publikaci Dějiny ekonomických teorií. 
Kniha je posmrtně vydanou unikátní a komplexní syn‑
tézou poznání, k němuž prof. Sojka dospěl v průběhu 
své náročné vědecké práce. Přední čeští ekonomové 
oceňují především Sojkovu metodologii, která oteví‑
rá cestu k další možné syntéze ekonomického myšle‑
ní, a to jak v oblasti teorie, tak i hospodářské politiky. 
Profesor Sojka působil na FSV.

Cena za tvůrčí počin byla udělena také doc. RNDr. Mar‑ 
tinu Čížkovi, Ph.D., z MFF UK za práci „Experimental 
Results for H ‑2 Formation from H ‑ and H and Impli‑
cations for First Star Formation“, která vyšla v pres‑
tižním oceňovaném časopise Science. Práce zásadním 
způsobem mění názory na vývoj Vesmíru a kombinuje 
experimentální a teoretické studium problému vzniku 
první molekuly ve Vesmíru – molekuly vodíku. Expe‑
rimentální práce byla realizována na Columbia Uni‑
versity New York, teoretické výpočty byly provedeny 
v Ústavu teoretické fyziky MFF UK.

n eb o j T e  s e  v ědy!

V roce 2011 pokračovala UK ve spolupráci s AV ČR 
při realizaci cyklu populárních přednášek pro širší 
veřejnost „Nebojte se vědy“. Cyklus byl zaměřen pře‑
devším na posluchače středních škol a byl věnován 
vědeckým tématům např. z oblasti biologie, chemie, 
fyziky či archeologie. UK se na cyklu podílela před‑
náškami doc. RNDr. Miloše Rottera, CSc., z Katedry 
fyziky nízkých teplot MFF na téma „Století kapalné‑
ho helia“, doc. RNDr. Jana Votýpky, Ph.D., z PřF na 
téma „Nově se objevující parazitární a  infekční cho‑
roby“, PhDr. Pavla Titze, Ph.D., z Ústavu pro klasic‑
kou archeo logii FF na téma „Antika a současná česká 
klasická archeologie“, RNDr. Karla Nesměráka, Ph.D., 
z  Katedry analytické chemie PřF na téma „Elektro‑
analytická chemie aneb Od rtuťové kapky k elektro‑
nickému nosu“, doc. RNDr. Stanislava Daniše, Ph.D., 
z Katedry fyziky kondenzovaných látek MFF na téma 

„Dárek přítele Röntgena – příběh jednoho nenadálého 
objevu“, a  mgr.  Roberta Černého, Ph.D., z  Katedry 
zoologie PřF na téma „Čtvrtá vrstva: evoluce (nás) ob‑
ratlovců optikou evolučně ‑vývojové biologie“.

s p o lu p r ác e  s e  s T u d en T s ko u  u n i í  u k

Za podpory UK se konal v říjnu 2011 již třetí ročník 
akce Studentský jarmark. Poprvé však tento tradiční 
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festival, určený k uvítání studentů prvních ročníků 
na půdě jejich alma mater, vystoupil před brány uni‑
verzitního areálu pražského Karolina na prostranství 
Ovocného trhu. Svoji činnost a nabídku mimostudij‑
ních aktivit zde ve stáncích představily studentské 
spolky sdružené ve Studentské unii UK. Kulturní pro‑
gram probíhal na pódiu před Stavovským divadlem 
a v univerzitním studentském klubu K4. SU UK byla 
za UK rovněž garantem při realizaci tradičního Majá‑
les, akce měla záštitu i podporu rektora UK, novinkou 
v tomto ročníku byl znovuobnovený královský průvod 
s alegorickými vozy, družina krále UK zvolila jako svou 
hlavní barvu tradiční kardinálskou červeň.

v el e T r h  g au d e a m u s

UK se také v roce 2011 zúčastnila evropského veletr‑
hu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaude‑
amus, v Praze i v Brně. Na brněnském veletrhu, který 
se konal 1.–4. 11., se s novou koncepcí a v nově pro‑
jektovaném stánku pod heslem „Univerzita Karlova … 
i Vaše“ zájemcům o studium představilo poprvé všech 
17 fakult UK. Každá fakulta zde byla zastoupena dvě‑
ma zástupci, a to převážně z řad studentů. Záměrem 
tohoto nového způsobu prezentace (ve smyslu „stu‑
denti studentům“) bylo především zprostředkovat 
zájemcům o studium přímé zážitky a zkušenosti se 
studiem od stávajících posluchačů, jejich budoucích 
kolegů. Univerzitní stánek nabízel návštěvníkům 
veletrhu kompletní informace o možnostech studia 
na UK, inspiraci pro volbu jejich dalšího vzdělávání 
včetně doprovodných popularizačních a zábavných 
aktivit, kvízů apod. Univerzita Karlova se v  rámci 
veletrhu rovněž zapojila do doprovodného programu 
Věda pro život. Své interaktivní přednášky a zajímavé 
a netradiční prezentace, které měly mezi návštěvníky 
velký ohlas, si v rámci této sekce připravila 1.LF, MFF, 
PřF, PedF a FTVS.

s p o lu p r ác e  s  č e s k ý m  r oz h l a s em

Na základě Deklarace o spolupráci se Český rozhlas 
v roce 2011 věnoval řadě univerzitních akcí a témat, 
jako byl např.  Informační den UK, čestný doktorát 
udělený prof. Patricku Anthony Rileymu, Bolzanova 
cena, výročí založení Univerzity Karlovy, Den vědy 
na pražských VŠ, nové publikace Nakladatelství Ka‑
rolinum, Letní škola slovanských studií, umístění UK 

v mezinárodních žebříčcích aj. Univerzita Karlova také 
v průběhu roku 2011 na základě interního seznamu 
odborníků nabízela do relací Českého rozhlasu univer‑
zitní osobnosti, které se vyjadřovaly k řadě aktuál ních 
témat (např. ekonomická krize, vlna protestů v arab‑
ských státech, zemětřesení v Japonsku – havárie v ato‑
mové elektrárně Fukušima apod.). Současně bylo za‑
hájeno přípravné jednání o prodloužení platnosti této 
deklarace o spolupráci pro roky 2012–2013.

i n f o r m ač n í  d en  u k  2 011

V listopadu 2011 se konal na Albertově v budovách 
MFF, 1.LF a PřF v pořadí již 9. ročník Informačního 
dne Univerzity Karlovy. Navštívilo jej přes 3 000 zá‑
jemců, pro něž byla připravena kompletní nabídka 
informací o studiu na všech 17 fakultách UK, které 
byly již tradičně představovány v rámci dopoledního 
a odpoledního bloku fakultních prezentací. Na stán‑
cích jednotlivých fakult se pak návštěvníci dozvěděli 
podrobnosti týkající se přijímacího řízení pro další 
akademický rok (2012/2013), podmínek studia, mož‑
ností ubytování aj.

Celý den probíhal i  tematický doprovodný pro‑
gram – přednášky pro zájemce o studium v zahraničí, 
prezentace Studentské unie UK, prezentace student‑
ské vědecké činnosti.

u n i v er z i T n í  m a r aTo n  –  
b ěh  o  p o h á r  r ek To r a  u k

Významnou sportovní i  společenskou akcí, jejímž 
hlavním patronem se v roce 2011 stala poprvé Univer‑
zita Karlova, byl běžecký závod s názvem Univerzitní 
maraton s podtitulem Běh o pohár rektora Univerzity 
Karlovy, který se konal v rámci velkého maratonského 
víkendu 8. května, tedy v přímém kontextu s Meziná‑
rodním maratonem Praha. Závod byl určen všem stu‑
dentům českých i zahraničních vysokých škol ve věku 
18–26 let. Univerzitu Karlovu reprezentovalo několik 
štafetových týmů z různých fakult, tým z FTVS vybo‑
joval bronzovou pozici.

Pohár vítěznému týmu předal na slavnostním vy‑
hlášení rektor UK prof. Václav Hampl.

Univerzitnímu maratonu se intenzivně věnoval 
univerzitní časopis i ‑Forum, který informoval nejen 
o samotném průběhu závodu, ale ve spolupráci s uni‑
verzitními odborníky vytvořil v předstihu několika 
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týdnů před jeho samotným konáním pro účastníky 
Univerzitního maratonu sérii instruktážních článků 
o všech základních aspektech efektivní přípravy na 
tento běh.

p r o pag ac e  p u b l i k ac í  
n a k l a daT el s T v í  k a r o l i n u m

Tradičně a s dobrým efektem probíhalo i v roce 2011 
pravidelné zasílání informací specializovaným mé‑
diím a novinářům o vybraných titulech a novinkách 
z produkce Nakladatelství Karolinum. Zároveň byla 
zajišťována mediální podpora knižním prezentacím 
či účasti Nakladatelství Karolinum na veletrhu Svět 
knihy apod.

p r o d e j  p r o pag ač n í c h  p ř ed m ě T ů

K  neformální prezentaci UK přispívá i  prodej uni‑
verzitních propagačních předmětů ve specializované 
prodejně UK Point. Celkově se jedná o cca 15 položek, 
které jsou průběžně inovovány.

d en  v ědy  n a  p r a ž s k ýc h  v š

Tradiční podzimní akci, zaměřenou na prezentaci 
a popularizaci vědy a určenou široké veřejnosti – pře‑
devším středoškolským studentům, společně pořádá 
pět pražských vysokých škol (UK, ČVUT, VŠE, ČZU, 
VŠCHT). Univerzita se v roce 2011 na této akci před‑
stavila stánkem, na němž ji v rámci 5. ročníku repre‑
zentovala Fakulta sociálních věd a dále přednáškami 
Mgr. Michala Žáka, Ph.D., z MFF na téma „Extrém‑
ní meteorologické jevy a možnosti jejich prognózy“, 
a MUDr. Tomáše Soukupa z LFHK na téma „Kmenové 
buňky – nové obzory ve výzkumu a léčbě“.

T i p  u k

Pro upevňování kontaktů a  interakci s  médii byl 
v roce 2011 zahájen nový projekt: vytváření a roze‑
sílání tzv. Týdenního informačního přehledu UK (TIP 
UK), který s předstihem upozorňuje na akce připravo‑
vané a pořádané na univerzitní půdě (konference, vý‑
stavy, veřejné přednášky, sportovní akce apod.). TIP 
UK je určen především médiím pro jejich snadnější 
orientaci a možnost včasného výběru z řady univer‑
zitních akcí.

v ý b ěr o v é  ř í z en í  n a  m a n uá l  c i  u k

V návaznosti na výsledek vypracovaného poptávkové‑
ho řízení na Manuál jednotného vizuálního stylu UK 
byla zahájena diskuse se studiem Kafka Design s. r. o., 
jejímž cílem bylo modifikovat navrhované řešení tak, 
aby lépe odpovídalo charakteru a potřebám UK.

S návrhem, který studio předložilo v průběhu květ‑
na a června 2011, bylo seznámeno vedení UK a také 
fakulty a další součásti UK. Tento koncept se setkal 
s výrazně kritickým ohlasem a byl rozhodující větši‑
nou odmítnut.

Z  celouniverzitní diskuse vyplynuly následující 
čtyři závěry vedení UK: Podpora zavedení JVS, ochra‑
na „čistoty“ značky (loga) UK, zachování fakultních 
log, odmítnutí předložené koncepce studia. Vzhle‑
dem k tomuto stanovisku byla spolupráce univerzity 
se studiem ukončena. Přijaté závěry byly postoupe‑
ny významné osobnosti v oblasti grafického designu 
k expertnímu vyjádření, které mělo stanovit, zda a za 
jakých podmínek je toto zadání realizovatelné. V ná‑
vaznosti na formulovaná doporučení pak byly zahá‑
jeny přípravné práce pro tvorbu manuálu jednotného 
používání loga UK včetně jeho implementace ve fa‑
kultní komunikaci. Zároveň byla zahájena přípravná 
fáze tvorby grafické podoby nových webových strá‑
nek UK.

v ý b ěr o v é  k a l en dá r i u m  
v ý z n a m n ýc h  u n i v er z i T n í c h  u dá l o s T í 
r o k u  2 011

19. ledna 2011
Uctění památky Jana Palacha

21. ledna 2011
Zasedání Akademického senátu UK při příležitosti 
oslav 20. výročí přijetí Statutu UK

3. února 2011
Konference Urbanistická vize UK 2030

7.–11. února 2011
Virtuální Informační týden UK

10. února 2011
Tisková konference UK k aktuálním tématům 
a záměrům
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16. února 2011
UK vyslala do zahraničí 10 000. studenta programu 
Erasmus

16. února 2011
Šestnáctý ročník soutěže o Iberoamerickou cenu

21. února 2011
5. ročník mezinárodního projektu proti totalitě Mene 
Tekel

24. února 2011
UK posedmnácté ocenila své studenty prestižní 
Bolzanovou cenou

9. března 2011
Chorvatský prezident Ivo Josipović navštívil UK

16. března 2011
Prezident Slovinska Dr. D. Türk představil na UK 
knihu Základy mezinárodního práva

17. března 2011
Mezinárodní cena Fernando Gila za filozofii a vědu 
udělena prof. Ladislavu Kvaszovi z Pedagogické 
fakulty UK

5. dubna 2011
Kníže z Lichtensteina Jeho Jasnost Hans Adam II. 
navštívil UK

7. dubna 2011
Slavnostní zasedání k výročí založení UK a předání 
Ceny za prezentaci a Ceny za tvůrčí počin

7. dubna – 28. dubna 2011
Absolvent 2011 – série přednášek, seminářů a kurzů

14. dubna 2011
Rektor Hampl novým členem předsednictva 
Evropské asociace univerzit (EUA)

6. května 2011
Studentský Majáles

8. května 2011
1. ročník Univerzitního maratonu – Běhu o pohár 
rektora UK

12.–15. května 2011
Svět knihy proběhl za účasti UK

18. května 2011
Rektorský sportovní den

23. května 2011
Slavnostní vyhlášení Univerzitního maratonu – Běhu 
o pohár rektora UK

31. května 2011
Veřejná výstava projektů studentů architektury 
Urbanistická vize Univerzity Karlovy 2030

2. června 2011
Udělení čestného doktorátu doktor honoris causa 
lékařských věd prof. Patricku Anthony Rileymu

29. června 2011
Zahradní slavnost SAP UK – ukončení akademického roku

16. srpna 2011
Zveřejnění výsledků tzv. Šanghajského žebříčku – UK 
patří mezi 1,5 % nejlepších světových univerzit

29. září – 1. října 2011
Mezinárodní konference Universities in Central 
Europe – Crossroads of Scholars from All Over the World

3.–7. října 2011
Orientační týden – cyklus přednášek pro studenty 
prvních ročníků fakult UK

6. října 2011
Festival Jarmark studentů

7.–11. října 2011
CERGE ‑EI slavilo 20 let založení

28. října 2011
Prezident republiky udělil státní vyznamenání třem 
odborníkům spojeným s UK – prof. PhDr. Martinovi 
Hil skému, CSc., prof. Dr. Janu Kruliši ‑Randovi a prof. 
PhDr. Petru Piťhovi, CSc.

3. listopadu 2011
Výstavba centra BIOCEV schválena – Evropská 
komise schválila dotaci
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5. listopadu 2011
Cenu ministra školství získal prof. MUDr. Jiří  
Zeman, DrSc., z 1.LF UK

10.–12. listopadu 2011
UK hostila mezinárodní setkání 22 univerzit – 
International Forum of Public Universities (IFPU)

12. listopadu 2011
Informační den UK

14. listopadu 2011
Pedagogická fakulta oslavila 65. výročí svého založení

15. listopadu 2011
Slavnostní shromáždění při příležitosti státního 
svátku 17. listopadu

24. listopadu 2011
Předání Ceny ministra školství pro vynikající studenty 
a absolventy – RNDr. Barbara Eignerová, Ph.D., 
a Mgr. Daniela Burská, Ph.D.

2. prosince 2011
Den vědy na pražských vysokých školách –  
5. ročník

11. prosince 2011
Kulatý stůl Demokracie a lidská práva v jihovýchodní 
Asii: Rok od prázdné židle v Oslu za přítomnosti Jeho 
Svatosti Dalajlámy

22. prosince 2011
Vzpomínkové shromáždění k uctění památky pre zi‑
den ta Václava Havla
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s y s T ém  h o d n o c en í  k va l i T y,  
v n i T ř n í  h o d n o c en í ,  v n ě j š í  h o d n o c en í

h o d n o c en í  k va l i T y  n a  u k 
a  m e z i n á r o d n í  s r o v n á n í

s y s T ém  v n i T ř n í h o  h o d n o c en í  
k va l i T y  n a  u k

UK využívá k hodnocení své činnosti standardní me‑
todiku používanou při vnitřním hodnocení vzděláva‑
cích institucí, která spočívá v posouzení, jak instituce 
v určitém období naplňovala cíle, které si sama stano‑
vila v příslušných strategických dokumentech. Hodno‑
cení činnosti na UK spočívá v pravidelném hodnocení 
efektivnosti organizace, úrovně pedagogické, vědecké 
a výzkumné práce, jakož i využití zdrojů. Hodnocení 
činnosti se provádí jako hodnocení fakult a dalších 
součástí, jakož i jejich pracovišť a členů akademické 
obce, z hlediska univerzity jako celku. Výsledky hod‑
nocení činnosti se zveřejňují společně s nejbližší vý‑
roční zprávou o činnosti. Výsledků hodnocení se vy‑
užívá při vypracování dlouhodobých záměrů.

Nedílnou součástí systému hodnocení kvality na 
UK je studentské hodnocení výuky. To probíhá na UK 
ve dvou úrovních. První z nich je hodnocení výuky 
na úrovni fakult – toto hodnocení realizují různými 
způsoby (ankety, dotazníky) všechny fakulty UK. Hod‑
nocení kvality výuky ve vybraných profilových před‑
mětech probíhá také na celouniverzitní úrovni, jeho 
dlouhodobým cílem je vytvoření systému pro srovná‑
vání fakult. Univerzita Karlova v roce 2011 také zin‑
tenzivnila analytickou činnost směřující ke zvyšování 
kvality studentského hodnocení výuky. Byla provede‑
na orientační analýza praxe hodnocení výuky studenty 
na fakultách UK a připravena metodická a organizační 
podpora a koordinace aktivit jednotlivých fakult v ob‑
lasti hodnocení výuky studenty.

Další součást systému tvoří vnitřní akreditační 
řízení, a  to pro studijní programy a pro habilitační 
a jmenovací obory.

Součástí systému se stala též kontrola za účelem 
zamezení plagiátorství v závěrečných kvalifikačních 
pracích. Na konci roku 2010 přijala univerzita změnu 
Studijního a zkušebního řádu UK, podle níž jsou závě‑
rečné kvalifikační práce ukládány v univerzitní databá‑

zi. Texty prací jsou porovnávány s ostatními pracemi, 
výsledky tohoto porovnání jsou k dispozici studentovi, 
vedoucímu práce (školiteli), oponentům práce a čle‑
nům komise pro příslušnou část státní zkoušky.

Evropské standardy a směrnice pro zajišťování 
kvality v Evropském prostoru vysokoškolského 
vzdělávání
Pravidla, která si UK stanovila ve svých vnitřních 
předpisech (zejména ve Statutu, Studijním a zkušeb‑
ním řádu, Akreditačním řádu apod.), jsou v souladu 
též s první částí Evropských standardů a směrnic pro 
zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokoškol‑
ského vzdělávání, tedy se sedmi standardy a doporu‑
čeními pro mechanismy vnitřního zajišťování kvality, 
hodnocení studentů a jejich podpory, zajišťování kva‑
lity práce akademických pracovníků, pro informační 
systémy a zveřejňování informací o hlavních činnos‑
tech vysoké školy.

v n i T ř n í  h o d n o c en í  n a  u k  v  r o c e  2 011

Ve svém Dlouhodobém záměru pro období 2011–2015 
si UK stanovila, že stávající komponenty vnitřního 
hodnocení kvality prohloubí a vytvoří z nich systém. 
Od roku 2011 se UK postupně zaměřuje na hlub‑
ší hodnocení všech základních oblastí své činnosti. 
Účelem těchto hodnocení je především vytvoření co 
možná nejlepších podkladů pro zlepšování kvality 
konkrétních činností i pro rozhodování o dalším roz‑
voji a poslání UK. V roce 2011 byla jako první vybrána 
oblast dosud v univerzitních i fakultních materiálech 
méně rozpracovávaná, tzv. třetí role univerzity, jíž se 
vlastní hodnotící zpráva z r. 2009 zabývala pouze okra‑
jově. Vznikla analyticko ‑hodnotící studie „Hodnocení 
činností Univerzity Karlovy v letech 2004–2010: Třetí 
role“ a zpráva shrnující hlavní výsledky a doporučení. 
Třetí role byla vymezena aktivitami, které směřují vně 
UK a které nejsou na Univerzitě Karlově běžně řazeny 
do dvou tradičních oblastí: vzdělávací a vědecké a vý‑
zkumné. Konkrétně se jednalo o celoživotní vzdělává‑
ní; komercializaci výzkumu a vývoje; informační a po‑
radenské služby a zapojování univerzity do veřejného 
života.

V roce 2011 provedla UK analýzu dlouhodobých 
záměrů fakult na období let 2011–2015 a  jejich po‑
rovnání s dlouhodobým záměrem UK pro totéž období. 
Analýza ukázala, že univerzitě se pro léta 2011–2015 
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podařilo posílit provázanost dlouhodobých záměrů 
UK a  jejích součástí. Zvýšila se kvalita dokumentů, 
dlouhodobé záměry fakult se vztahují ke stejnému 
období, jejich členění je obdobné jako v DZ UK, i když 
ne vždy je podobně důsledné a propracované.

Dalším důležitým krokem do budoucna bude do‑
sažení ještě lepšího souladu vstupů (tj. strategických 
dokumentů) a výstupů (zejména výročních zpráv). Pro 
zkvalitnění zpětné vazby bude třeba zlepšit též dato‑
vou základnu, neboť prováděné analýzy někdy nará‑
žely v jednotlivých podtématech na nepřesnost, na ne 
vždy dostatečnou provázanost a úplnost sbíraných dat.

v n ě j š í  h o d n o c en í  
a k r ed i Tač n í  ko m i s í  v  r o c e  2 011

Akreditační komise provedla v roce 2011 vnější hod‑
nocení studijních programů na dvou fakultách UK. Na 
PedF byly hodnoceny všechny bakalářské, magisterské 
a  doktorské studijní programy. Akreditační komise 
konstatovala, že všechny bakalářské a  magisterské 
studijní programy mají uspokojivou kvalitu a vyslovi‑
la souhlas s prodloužením jejich akreditací. Doktor‑
ské studijní programy na PedF jsou podle Akreditační 
komise realizovány bez závažných problémů, AK však 
fakultě doporučila přijetí některých změn pro zvýšení 
jejich kvality zejména v oblastech nároků na průběh 
studia, pracovního vytížení školitelů nebo zapojení 
doktorandů do vědecké práce.

Akreditační komise také hodnotila doktorské studij‑
ní programy na MFF. Všechny doktorské programy na 
fakultě jsou uskutečňovány v souladu s udělenou akre‑
ditací – v případě dvou studijních programů vyzvala AK 
fakultu k posílení jejich personálního zajištění.

s r o v n ává n í  u k  s  v y s o k ý m i  š ko l a m i 
v  č e s k é  r ep u b l i c e  i  v  m e z i n á r o d n í m 
m ěř í T k u

Ve svých analyticko ‑hodnotících studiích se UK věnuje 
také srovnání s obdobnými institucemi v ČR a v zahra‑
ničí. např. pro zprávu „Hodnocení činností Univerzity 
Karlovy v  letech 2004–2010: Třetí role“ byla v roce 
2011 vypracována srovnávací studie porovnávající 
inovační struktury UK s obdobnými strukturami na 
Masarykově univerzitě v Brně (jako součásti jihomo‑
ravské inovační platformy) a  s  evropským „bench‑
markem“.

Mezinárodní srovnání – rankingy
Podobně jako v minulých letech i v roce 2011 se UK 
aktivně podílela na mezinárodních srovnáních vyso‑
kých škol a výzkumných institucí. Pro UK jsou tato 
srovnání dalším zdrojem informací, byť velmi pečlivě 
zvažuje, jakou šíří aktivit se zabývají a pro které oblas‑
ti činností jsou jejich výsledky využitelné.

Mezi žebříčky se širším záběrem náleží například 
„The Times Higher Education World University rankings 
či QS Top Universities“. V prvním jmenovaném se UK 
umístila jako jediná z českých vysokých škol mezi prv‑
ními pěti sty hodnocenými univerzitami, a to na 305. 
místě, ve druhém, z hlediska skladby kritérií podobně 
zaměřeném žebříčku figurovala na 276. místě.

„Academic Ranking of World Universities“, který 
kaž doročně srovnává více než sedmnáct tisíc vysoko‑
školských institucí, zařadil UK v uplynulém roce na 
258. místo. Vědecká a výzkumná činnost UK se tak 
opětovně začlenila mezi 2 % (případně 1,5 %) nejlep‑
ších světových univerzit a  100 nejlepších univerzit 
evropských.

Obdobně hodnotil vědecké výsledky UK i „Perfor‑
mance Ranking of Scientific Papers for World Universities“, 
za nímž stojí Taiwan Higher Education Evaluation and 
Accreditation Council. Tento žebříček se soustřeďuje 
na publikační činnost vysokých škol v  delší časové 
řadě (konkrétně 11 let), výchozí databází je Web of 
Science. Bibliometrická analýza, která je základem to‑
hoto hodnocení, umístila Univerzitu Karlovu na 314. 
místo.

Ještě lépe dopadla UK, byla ‑li k hodnocení výsled‑
ků výzkumu a vývoje využita databáze SCOPUS. Přes 
řadu nepřesností tato databáze lépe reflektuje huma‑
nitní a sociální vědy i jazykovou rozmanitost vysokých 
škol, zejména na evropském kontinentu. S tou pracuje 
žebříček „Scimago Institutions Rankings“, který srovná‑
val více než tři tisíce výzkumných a vzdělávacích insti‑
tucí z celého světa. Univerzita Karlova se umístila na 
132. místě, tj. nejlépe ze všech českých vysokých škol. 
Předmětem hodnocení byly výsledky vědecké činnosti 
za období let 2005–2009, například celkový publikač‑
ní výstup, mezinárodní spolupráce, podíl vysoce kva‑
litních publikací či míra excelence.

Univerzita se také v roce 2011 zapojila do pilotního 
projektu Evropské komise „U ‑Multirank“. Cílem toho‑
to projektu je vytvoření žebříčku vysokých škol, který 
bude vícerozměrný, víceúrovňový a bude umět zohled‑
ňovat různé oblasti činností vysoké školy, a který zá‑
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roveň bude lépe reagovat na uživatelské potřeby (např. 
informace pro zájemce o studium apod.). Prvotní fáze, 
spočívající v realizaci studie proveditelnosti, byla ukon‑
čena v roce 2011. Výsledky ukázaly, že většina univerzit, 
které se do projektu zapojily, má srovnatelná data v ob‑
lastech výuky a výzkumu, v ostatních oblastech (transfer 
znalostí a technologií, společenská role vysokých škol) 
naopak dostatečně kvalitní datová základna zatím není 
k dispozici. Na lepším propracování indikátorů a meto‑
diky sběru dat bude pokračovat nová fáze U ‑Multirank, 
na jejíž zabezpečení vypsala Evropská komise tendr.

Ve druhé polovině roku 2011 zahájila UK spolupráci 
s prestižním žebříčkem německé organizace „Centrum 
für Hochschulentwicklung University Ranking“, známým 
pod zkratkou CHE. Tento žebříček srovnává vysoké 
školy podle jednotlivých oborů a zapojily se do něj lé‑
kařské fakulty UK v oborech všeobecné lékařství a zub‑
ní lékařství. Výsledky budou dostupné v roce 2012.

Přehled umístění UK v  jednotlivých globálních 
žebříčcích v roce 2011 viz tab. X ‑2.

v l a s T n í  h o d n o c en í  
v z d ěl ávac í  č i n n o s T i  m i m o  s í d l o 
v y s o k é  š ko ly  (ko n z u lTač n í  
s T ř ed i s k a ,  c en T r a  d i s Ta n č n í h o 
v z d ěl ává n í  aT d.)

Univerzita realizovala v průběhu roku 2011 celou řadu 
vzdělávacích aktivit mimo své sídlo, a to jak doma, tak 
i v zahraničí: přednášky, soustředění, semináře, kon‑
ference, letní školy, školení či workshopy. Tyto aktivity 
byly určeny pro širokou paletu cílových skupin a za‑
měřeny jak zájmově, tak i profesně. Kvalita těchto čin‑
ností byla zjišťována prostřednictvím analýzy zpětné 
vazby od zúčastněných (evaluační dotazníky).

FaF
Fakulta realizovala v  prostorách Institutu postgra‑
duálního vzdělávání ve zdravotnictví (ILF) Ruská 85, 
Praha „Kurz pro kvalifikované osoby výrobců léčivých 
přípravků“ (25 účastníků), rozsah výuky 192 hodin 
přednášek. Každý blok přednášek byl po ukončení 
hodnocen dotazníkem, který vyplnili účastníci.

FHS
Fakulta realizuje pravidelný workshop v Sovinci, orga‑
nizovaný pracovištěm Orální historie – soudobé dějiny. 
Workshop je organizován ve spolupráci s Ústavem pro 

soudobé dějiny AV ČR a jeho výstupem je mimo jiné 
také publikace „Deset let na cestě. Orální historie na 
Sovinci 2002–2011“ (ISBN 978‑80‑873‑9812‑8). Sou‑
částí žádné oficiální evaluace workshop nebyl.

FSV
FSV spoluorganizuje Letní školy (kurz celoživotního 
vzdělávání) „Politics and Policy ‑Making at the Local 
Level v Košicích“ (hodnotil hlavní organizátor). Dále 
realizuje vzdělávací kurz pro pracovníky České škol‑
ní inspekce (hodnocení formou dotazníku v podobné 
formě, jako jsou hodnoceny kurzy na FSV). FSV také 
realizuje vzdělávací kurz pro pracovníky Ministerstva 
práce a sociálních věcí (hodnocení formou dotazníku 
v podobné formě, jako jsou hodnoceny kurzy na FSV).

KTF
KTF realizuje kurz CŽV „Úvod do teologických nauk“ 
a kombinovanou formu výuky program Teologické na‑
uky, přičemž obě formy probíhají v rámci vzdělávání 
odsouzených přímo ve vazební věznici Ruzyně.

LFHK
Fakulta centrálně nerealizovala tuto formu vzdělávací 
činnosti mimo oficiální sídlo, nicméně některé ústavy 
(kliniky) organizovaly (spoluorganizovaly) vzdělávací 
činnost formou krátkodobých specializovaných kurzů 
mimo oficiální sídlo fakulty na národní či mezinárod‑
ní úrovni. Kvalita těchto kurzů nebyla předmětem 
oficiál ního hodnocení ani ze strany fakulty ani ze stra‑
ny organizátorů.

LFP
V rámci projektu „Pracovní lékařství pro lékaře všech 
odborností“ (CZ.1.07/3.2.02/01.0026) proběhly 
vzdělávací akce „Pracovní lékařství pro lékaře všech 
odborností – onemocnění pohybového aparátu (pod‑
téma – Nádorová onemocnění jako nemoci z povolá‑
ní)“ a „Vzdělávací akce pro praktické lékaře na téma: 
pracovně ‑lékařská péče o pracující v riziku dráždivých 
a  senzibilizujících látek (uspořádáno ve spolupráci 
s odborem zdravotnictví KÚ Plzeňského kraje)“.

V  rámci projektu „Transfer znalostí a  techno‑
logií  – rozšíření evropského vzdělávacího modelu 

‚Tech nology Transfer Manager‘ na další regiony ČR“ 
(CZ.1.07/2.4.00/17.0005) byla realizována akce „Elek‑
tronický kurz Technology Transfer Manager – Junior 
(TTM – J)“. Účastníci (absolventi) kurzu jsou akade‑
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mičtí i ostatní pracovníci a studenti z LF UK v Plzni, 
Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Hradec 
Králové. Kurz byl účastníky hodnocen prostřednic‑
tvím evaluačního dotazníku – výstupy jsou k dispozici 
na webových stránkách projektu.

V  rámci projektu „Imunoanalýza v  klinické pra‑
xi – cyklus kurzů pro lékaře a odborné pracovníky ve 
výzkumu“ (CZ.1.07/2.3.00/09.0142) fakulta uskuteč‑
nila kurz „Imunoanalytické metody a jejich využití ve 
výzkumných projektech“, kurz „Využití imunoanalýzy 
v  onkologii“, kurz „Využití imunoanalýzy v  gyneko‑
logii“ a 1. Seminář pro odborné pracovníky v imuno‑
diagnostice.

MFF
Fakulta uskutečňuje celou řadu vzdělávacích aktivit 
mimo své sídlo, a to doma i v zahraničí: přednášky 
a přednáškové pobyty, soustředění, semináře, konfe‑
rence, mezinárodní školy, školení či workshopy. Cílo‑
vými skupinami těchto aktivit jsou děti, středoškoláci, 
studentky a studenti pedagogiky, pedagogové aj. Kva‑
lita těchto aktivit je zjišťována anketou.

PřF
PřF realizuje výuku praktických cvičení z  biologie, 
a to jednak na SŠ, jednak na fakultě, na kterou stře‑
doškoláci přijíždějí. Každý vyučující zadává dotazníky 
a následně je přiváží zpět, kde jsou nezávislou osobou 
vyhodnoceny. Odezvy jsou v drtivé většině kladné.

z p r áva  o  v ý s l ed c í c h  
f i n a n č n í c h  ko n T r o l  z a  r o k  2 011

(povinná část VZČ)

1.
Zhodnocení výsledků řídící kontroly podle §25 až §29 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v plat‑
ném znění, v  souladu s  ustanovením o  předběžné, 
průběžné a následné kontrole a vnitřním kontrolním 
systému univerzity včetně navazujících povinností ve‑
doucích zaměstnanců součástí UK.

Základem vnitřního kontrolního systému jsou ve 
smyslu zákona č. 320/2001 o finanční kontrole pro‑
cesy, které umožňují identifikovat, definovat a posu‑
zovat ekonomická rizika a v souladu s  jejich pozná‑
ním řídit hospodářské operace. Z tohoto důvodu má 
univerzita nastaven kontrolní systém tak, aby proces 

vedoucí k  dosažení stanovených cílů odpovídal ne‑
jen strategickým záměrům, ale současně respektoval 
i míru akceptovatelnosti souvisejícího ekonomického 
rizika. Hlavním cílem řízení je pak dosáhnout nejhos‑
podárnějšího, maximálně efektivního a účelného užití 
přidělených finančních prostředků. Jak vysoké je pří‑
padné riziko z hospodářské operce, určuje pravděpo‑
dobnost jeho vzniku a předpokládané dopady, které 
s sebou riziko nese.

Rozvoj poznání práce s riziky umožňuje vypraco‑
vání přehledu rizik, určení stupně jejich významnosti, 
stanovení priority jejich řešení a sledování. Tato sku‑
tečnost vedla v roce 2011 k novelizaci vnitřního před‑
pisu, jak s riziky pracovat a jak je vyhodnocovat. Kon‑
krétní způsob řešení rizika by měl být nejvýhodnějším 
a nejméně nákladným způsobem jeho vypořádání. Ne‑
žádoucí dopad rizikové události je výsledek působení 
rizika, který spočívá především v  nehospodárném, 
neúčelném a neefektivním využívání veřejných pro‑
středků, v neplnění smluvních vztahů a v poškození 
práv a pověsti univerzity. Aby byla snížena možnost 
nežádoucího dopadu, spočívá řízení rizik v systema‑
tické identifikaci, hodnocení, monitorování, vykazo‑
vání a hlavně řešení všech významných rizik jednot‑
ným a integrovaným způsobem tak, aby byly pokryty 
všechny rizikové oblasti. Nezbytnost řízení rizik obec‑
ně odpovídá požadavkům právního a  legislativního 
rámce řídící kontroly a potřebě kvalitního řízení vý‑
ukového procesu ve finančním vyjádření. Novelizace 
interní směrnice předpokládá prohloubení a zkvalit‑
nění obecného povědomí o finanční kontrole a o růs‑
tu celkového kontrolního povědomí na univerzitě.

Součástí systému určování závažnosti rizik v del‑
ším časovém období jsou také dva hlavní souhrnné 
dokumenty, které odrážejí průběh a úroveň ročního 
hospodaření s veřejnými prostředky:

 – Zpráva o  hospodaření univerzity a  dílčí zprávy 
o hospodaření jednotlivých součástí za uplynulý 
rok.

 – Zprávy o  inventarizaci majetku na jednotlivých 
součástech a  souhrnná zpráva za univerzitu 
k 31. 12. příslušného roku.

Oba uvedené dokumenty obsahují hodnocení hos‑
podářské činnosti, upozorňují na rizika související 
s hospodařením v uplynulém roce a zároveň obsahují 
závěry pro směrování hospodářské činnosti v dalším 
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období. Oba dokumenty zpracovávané za univerzitu 
jsou projednávány na kolegiu rektora a schvalovány 
Akademickým senátem univerzity. Dlouhodobější 
opatření a záměry se po projednání stávají součástí 
aktualizace Dlouhodobého záměru univerzity nebo 
příslušné součásti UK.

V souladu s těmito informacemi se aktualizuje se‑
znam rizik a jejich váhy pro příslušný rok, které jsou 
součástí seznamu rizik na klouzavé tříleté období. Pro 
rok 2010 byly mapa rizik a plán interního auditu roz‑
šířeny o problematiku Strukturálních fondů a operač‑
ních programů souvisejících s rozpočtovým obdobím 
EU na léta 2007–2013. V roce 2011 byly zahájeny prá‑
ce na metodické příručce pro řízení rizik s cílem sjed‑
nocení, prohloubení a zkvalitnění systému určování 
závažnosti rizik spojených se zajišťováním stanove‑
ných úkolů a schválených cílů na součástech univerzity 
(info ke Strukturálním fondům EU v tab. VI ‑5a, b, c).

Základním dokumentem, který upravuje pravo‑
moci a odpovědnost jednotlivých součástí univerzity 
a  jejich úlohu v rámci univerzity, je Statut Univerzi‑
ty Karlovy v Praze, schválený MŠMT dne 26. dubna 
1999 pod č.j. 16 753/99–30. Organizace odpovědnos‑
ti vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců 
na jednotlivých součástech vychází ze statutů fakult, 
organizačních řádů dalších součástí a jejich vnitřních 
předpisů. Operativní řízení a dělba pravomoci a odpo‑
vědnosti při konkrétních hospodářských operacích je 
upravována opatřeními děkana, tajemníka, resp. ředi‑
tele další součásti UK.

Univerzita Karlova má 23 součástí, kterým je svě‑
řen výkon správy majetku a s  tím související práva 
a povinnosti. Kontrolní prostředí je součástí řídícího 
procesu na jednotlivých fakultách a dalších součástech 
univerzity a je definováno vnitřními předpisy. Opat‑
ření děkana a tajemníka fakulty nebo ředitele další 
součásti univerzity jsou hlavními řídícími akty při 
řízení provozu každé součásti. Jejich průběžná aktua‑
lizace a novelizace je cíleně zaměřena na vytváření 
podmínek pro plynulý průběh hospodářských opera‑
cí, odpovídající dělbě pravomoci a odpovědnosti mezi 
útvary, a v neposlední řadě i na vytváření podmínek 
pro rozvoj kontrolní činnosti a kontrolního prostředí 
na fakultě, resp. další součásti univerzity.

Informační funkce související s  poskytováním 
včasných a spolehlivých informací pro finanční řízení 
jsou součástí vnitřního systému řízení a běžné pracov‑
ní činnosti zaměstnanců příslušné součásti univerzity. 

Systém se na každé součásti opírá zejména o integro‑
vaný specializovaný software umožňující evidenci pr‑
votních hospodářských informací a jejich agregaci pro 
potřeby účetnictví a porovnání s údaji schváleného 
rozpočtu pro příslušný rok. Výstupy systému umož‑
ňují průběžné zajišťování řídící kontroly a organizaci 
dělby práce mezi jednotlivými útvary na součástech 
univerzity, a to jak po dobu realizace hospodářské ope‑
race, tak v rámci finančního období.

Vzájemná kontrola příkazců hospodářských operací 
je zajištěna dvojím podpisem příslušných dokumentů. 
Konkrétní odpovědnost pracovníků je obsažena v Popi‑
sech pracovní činnosti zaměstnanců a je součástí jejich 
pracovní smlouvy. V souladu s těmito dokumenty jsou 
podpisové vzory pracovníků oprávněných schvalovat 
hospodářské operace uloženy ve finančních účtárnách 
a  pokladnách jednotlivých součástí. Finanční řídící 
kontroly jsou součástí vnitřního řízení a  běžné pra‑
covní činnosti zaměstnanců. Vytváření podmínek pro 
příznivé kontrolní prostředí je směrováno zejména na 
kontrolu a následnou aktualizaci a novelizaci opatření 
děkana a tajemníka fakulty nebo ředitele další součás‑
ti univerzity. Uvedená opatření jsou hlavními řídícími 
akty při řízení provozu součásti univerzity v rámci pro‑
storu vymezeného statutem součásti, studijním řádem, 
mzdovým předpisem a navazujícími vnitřními směrni‑
cemi. Opatření upravují zejména:

 – Oběh dokladů a dělbu pravomoci a odpovědnosti 
příslušných vedoucích a ostatních zaměstnanců

 – Kontrolní činnost a inventarizaci majetku

Prostředky na činnost zejména specializovaného audi‑
tu se na jednotlivých součástech čerpají ze samostat‑
ných rozpočtových položek obsahujících prostředky 
jak na vlastní provoz útvaru, tak na zajištění externích 
odborných kapacit, na které nemá součást kapacitu. 
Pracovníci interního auditu se pravidelně účastní pro‑
fesního vzdělávání v rámci rezortního programu.

Ze služeb poskytovaných v  rámci interního au‑
ditu, definovaných v odstavci 4 zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, v platném znění, byly v roce 2011 
realizovány na univerzitě zejména:

 – Finanční audity zajišťované převážně externími 
nezávislými účetními auditory a daňovými porad‑
ci. Jednalo se hlavně o průběžné ověřování čerpání 
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a dodržování účelovosti prostředků vynaložených 
na realizaci projektů OP EU, rozvojové projekty 
a granty. Dále o zprávy z ověření roční účetní zá‑
věrky k 31. 12. 2011 a výroky auditorů o průkaz‑
nosti účetnictví, které součásti univerzity doklá‑
dají k roční účetní závěrce a daňovému zúčtování.

 – Audity systémů zaměřené zejména na oběh do‑
kladů a dělbu pravomoci a odpovědnosti. Audity 
systému byly zajišťovány jak vlastními auditory, 
tak externě. Převážně byly zaměřeny na ověření 
možností zapojení součástí do projektů OP EU na 
období 2007–2013.

V návaznosti na závěry a doporučení vyplývající z au‑
ditů byla novelizována opatření upravující hospodaře‑
ní příslušné součásti univerzity.

2. 
Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vy‑
konaných příslušnými ministerstvy a dalšími orgány 
státní správy (např. finanční úřad, správa sociálního 
pojištění apod.).

Veřejnosprávní kontroly se dotkly všech součás‑
tí univerzity. Byly zaměřeny jak na provozní, tak na 
investiční prostředky. V některých případech podaly 
kontrolované součásti v rámci opravných prostředků 
odvolání. Přehled o realizovaných veřejnosprávních 
kontrolách dává následující seznam kontrolních akcí 
realizovaných příslušnými ministerstvy a dalšími or‑
gány státní správy v roce 2011.

1. Pověřený auditní subjekt – hl. město Praha – pro‑
vedl dne 24. 3. 2011 plánovaný audit operace č.PAS 
2.16/2011 u projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/31484 – 
Rozvoj kombinovaného studia bakalářského studij‑
ního programu adiktologie na 1.LF UK Praha. Cílem 
auditu bylo ověřit, zda operace splňuje kritéria výběru 
pro operační program, provádí se v souladu s rozhod‑
nutím/smlouvou o poskytnutí dotace a splňuje všechny 
související podmínky týkající se její funkčnosti a využití 
nebo cílů, jichž je třeba dosáhnout; ověřit, zda vykázané 
výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady vede‑
nými příjemcem; ověřit, zda výdaje vykázané příjem‑
cem jsou v souladu s předpisy ES, EU a s předpisy ČR; 
ověřit, zda podpora byla příjemci vyplacena v souladu 
s článkem 80 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a na‑
řízením Komise (ES) č. 846/2009. V průběhu auditu 
bylo identifikováno celkem 6 zjištění, z toho: 3 střední 

míry významnosti, 1 s nízkou významností a 2 zjištění 
s malou mírou významnosti. Jedno zjištění vykazovalo 
finanční nesrovnalost ve výši 2 902,84 Kč. Penále spoje‑
né s touto nesrovnalostí bylo uhrazeno 7. 9. 2011.

2. Magistrátem hl. m. Prahy, odborem fondů EU, byla 
provedena dne 12. 10. 2011 kontrola u projektu OPPA 
CZ.2.17/3.1.00/34139  – Inovace doktorského stu‑
dijního programu adiktologie na 1.LF UK o aktuální 
perspektivy v biomedicíně. Předběžná (ex ante) kon‑
trola před vznikem závazku ŘO vůči žadateli ve věci 
financování projektu byla zaměřena na prověření, zda 
a jak dlouho již probíhá výuka v rámci doktorského 
studijního programu adiktologie a zda je tento studij‑
ní program akreditován. Provedenou kontrolou bylo 
zjištěno, že je dokončována žádost o akreditaci tohoto 
studijního programu a je předpoklad, že bude v průbě‑
hu března–dubna studijní obor akreditován a v akade‑
mickém roce 2012/2013 bude zahájena výuka.

3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor 
46 – CERA, provedlo dne 11. 3. 2010 kontrolu u pro‑
jektu OPVK CZ.1.07/1.3.00/08.0205 – Vzdělávání v ob‑
lasti prevence. Kontrola byla zaměřena na procedurální, 
obsahovou, finanční stránku projektu a průběh aktivit. 
Kontrolované období bylo 1. 10. 2009 – 14.  4. 2011. 
Bylo konstatováno, že u veřejných zakázek malého roz‑
sahu ve Výzvách nebyla jednoznačně vymezena a spe‑
cifikována kritéria, podle kterých budou hodnoceny 
nabídky jednotlivých uchazečů. Hlavní vliv při hodno‑
cení nabídek mělo kritérium nabídkové ceny, jehož váha 
rozhodla výsledek výzvy. Nebylo proto konstatováno 
porušení rozpočtové kázně, projekt probíhá dle schvá‑
leného harmonogramu a příjemce postupuje v souladu 
s pravidly a postupuje dle plánu.

4. Finanční úřad pro Prahu 1 provedl v termínu 18. 5. 
2011 – 18. 10. 2011 daňovou kontrolu u projektu OPVK 
CZ.1.07/2.3.00/09.0129 Physi ‑Sci ‑Net síť pro zkva‑
litnění výzkumu a vývoje. Kontrola byla zaměřena na 
ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením 
rozpočtové kázně při použití finančních prostředků po‑
skytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělový‑
chovy ČR podle Rozhodnutí č. 09/081/2009. Dále byla 
kontrola zaměřena na dodržení podmínek a výdajů sou‑
visejících s Monitorovací zprávou č. 1/2010 a 2/2010, 
tedy obdobím 1. 9. 2009–31. 8. 2010. Kontrolou byla 
nalezena čtyři zjištění.

Hodnocení kvality, kontrolní systém…
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 – Bylo zjištěno, že nesplněním termínu předložení 
Monitorovací zprávy č. 01/2010 do 30. 3. 2010 
byla porušena podmínka stanovená v části II. odst. 
6 bodu 2. Rozhodnutí, vč. Dodatku, a tím došlo 
k porušení rozpočtové kázně ve výši 565 080,74 Kč.

 – Další zjištění se týkalo neoprávněně refundova‑
ných osobních výdajů, které byly neuznatelným 
výdajem. Tím došlo k porušení rozpočtové kázně 
ve výši 20 069 Kč.

 – Třetím zjištěním byla úhrada za výdaj na cestovní 
zálohy, který nebyl uznán za způsobilý. Tím bylo 
konstatováno porušení rozpočtové kázně ve výši 
16 161,18 Kč.

 – Poslední zjištění se týkalo dvojí refundace za jeden 
výdaj, který se týkal cestovného. I když byla tato 
mylná platba poukázána zpět na účet, bylo konsta‑
továno, že došlo k porušení rozpočtové kázně ve 
výši 15 358,80 Kč.

5. Grantová agentura České republiky (GA ČR) zaháji‑
la dne 28. 2. 2011 – podle ustanovení § 8 odst. 2 zá‑
kona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 
§ 13 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, ex‑
perimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pod‑
poře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů – 
veřejnosprávní finanční kontrolu hospodaření s gran‑
tovými prostředky ze státního rozpočtu poskytnutými 
Grantovou agenturou ČR na základě vybraných Smluv 
o řešení grantového projektu a poskytnutí účelových 
prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu. 
Kontrolováno bylo 20 grantových projektů. Z kontrol‑
ního zjištění vyplývá, že u projektu 310/09/1120 došlo 
k neoprávněně čerpaným prostředkům ze státního roz‑
počtu ve výši celkem 2 741,62 Kč.

Na základě oznámení Grantové agentury ČR za‑
hájil Finanční úřad pro Prahu 1 dne 22. 12. 2011 da‑
ňovou kontrolu k  ověření, zda nevznikla odvodová 
povinnost porušením rozpočtové kázně při použití 
peněžních prostředků poskytnutých ze státního roz‑
počtu. Výsledek kontroly zatím není znám.

6. Společnost PKF Audit s r.o. provedla audit – naklá‑
dání s finančními prostředky projektu 6. RP – Indivi‑
dually Tailored Stepped Care for Women with Eating 
Disorders (MRTN ‑CT ‑2006–0035988). Kontrolované 

období: 1. 4. 2009–31. 3. 2011. Auditorský výrok ve 
vztahu k hodnocenému projektu zněl, že hospodaření 
probíhá v souladu se smlouvou.

7. Pražská správa sociálního zabezpečení, územní 
pracoviště Praha 8, provedla ve dnech 17.–21. 10. 
2011 ve smyslu ustanovení § 6 odst. 4 písm. o) záko‑
na č. 582/1991 Sb., v platném znění, a § 84 odst. 2 písm. 
i) zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění, kontrolu 
pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění 
a důchodovém pojištění. Závěr kontroly: UK je povinna 
uhradit dlužné pojistné na sociální zabezpečení a pří‑
spěvek na státní politiku zaměstnanosti, zjištěné za 
kontrolované období od 1. 1. 2009 do 30. 9. 2011 a pe‑
nále z tohoto dlužného pojistného, vypočtené k datu vy‑
hotovení platebního výměru v celkové výši 117 759 Kč. 
Úhrada byla provedena v určeném termínu.

8. V roce 2011 byla dne 30. 9. 2011 provedena na fakul‑
tě FTVS finanční kontrola VZP zaměřená na odvody na 
zdravotní pojištění v období září 2010 až srpen 2011.

3. 
Uvedení hlavních nedostatků, které v hodnoceném 
období zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily čin‑
nost součástí UK.

V hodnoceném období, tj. ve finančním roce 2011, 
nebyly zjištěny takové zásadní nedostatky, které 
by v  rámci řízení provozních hospodářských opera‑
cí umožnily porušování mezinárodně uznávaného 
principu finančního řízení a  kontroly veřejných fi‑
nancí, neregulovaný přístup k nakládání s veřejnými 
prostředky a nedbalý přístup k vytváření podmínek 
pro zamezení nehospodárného využívání veřejných 
prostředků a výkon neefektivních nebo neúčelných 
činností při zajišťování realizace předmětu činnosti 
stanoveného Statutem Univerzity Karlovy v Praze. Při 
všech kontrolách uvedených v části 2. zprávy byla Uni‑
verzita Karlova v Praze schopna řádně doložit veřejné 
prostředky, včetně externího auditu průkaznosti účet‑
nictví. Zároveň nebyly při kontrolách zjištěny postupy, 
které by byly v rozporu s obecně závaznými pravidly 
pro zadávání veřejných zakázek.

4. 
Charakteristika opatření přijatých vedením součástí UK.

Ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti 
byla přijata konkrétní opatření odpovídající konkrét‑
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nímu kontrolnímu zjištění a  konkrétní součásti UK. 
Obecně lze přijatá opatření shrnout do zásadních opat‑
ření, která spočívají v posílení odpovědnosti za výkon 
svěřené funkce a v neposlední řadě ve vytváření podmí‑
nek pro příznivé kontrolní prostředí na součástech UK. 
Opatření k této oblasti jsou přijímána a vyhodnocována 
v rámci ročního rozboru především se zaměřením na 
trvalé zlepšování informační a kontrolní funkce progra‑
mového vybavení fakulty a tím na vytvoření podmínek 

k dodržování rozpočtových pravidel a finančních limitů 
a v neposlední míře i k zabránění možného vzniku rizik 
při užití a čerpání veřejných prostředků.

s T í ž n o s T i ,  ž á d o s T i

Přehled o  stížnostech řešených v  rámci UK, jakož 
i o žádostech podaných podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím, je uveden v tab. X ‑1.

Hodnocení kvality, kontrolní systém…
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90 Jedenáctá kapitola

n a p l ň o vá n í  d l o u h o d o b éh o  z á m ěru

Univerzita dlouhodobě usiluje o splnění svého Dlou‑
hodobého záměru, který je pravidelně aktualizován. 
Hlavním cílem je „posílit postavení UK jako přední, 
mezinárodně uznávané výzkumné univerzity“. Sou‑
částí tohoto záměru je snaha promítat výsledky vý‑
zkumu a vývoje do vzdělávací činnosti, zejména (ale 
nejen) v doktorských studijních programech. Dalším 
zásadním cílem je vysoká míra zapojení do zahranič‑
ních projektů. Přestože se počet projektů vybraných 
k podpoře každý rok zvyšuje, lze zde ještě nalézt rezer‑
vy. Plánem univerzity je v dalších letech tento rostoucí 
trend dále podporovat a zvyšovat. 

p o s l á n í  u n i v er z i T y  k a r l o v y

Poslání a  cíle UK jsou uvedeny v  Dlouhodobém zá‑
měru UK pro období 2011–2015. Univerzita chce být 
vrcholným centrem vzdělanosti, nezávislého poznání 
a tvůrčí činnosti, které má klíčovou úlohu ve vědec‑
kém, kulturním, sociálním a  ekonomickém rozvoji 
společnosti, a zároveň je místem uchovávání a předá‑
vání trvalých hodnot, poznatků a dovedností příštím 
generacím. K tomu musí připravovat nové generace 
badatelů i  zaměřit úsilí na přípravu budoucích elit 
národa, které budou zastávat vedoucí role v hospo‑
dářství, ve zdravotnictví, v sociální oblasti, v kultuře 
i veřejné správě.

Zásadním cílem UK je systematický rozvoj vědy 
založený na základním výzkumu nejvyšší kvality. 
Prvním posláním univerzity proto zůstává činnost 
vědecká a výzkumná, stejně jako umělecká nebo další 
tvůrčí činnost, a s ní je těsně svázána činnost vzdělá‑
vací. Univerzita si klade za cíl, aby všechny její studijní 
programy, zejména na doktorské a magisterské úrovni, 
byly spojeny v maximální možné míře s vědeckou pra‑
cí a samostatnými badatelskými aktivitami studentů. 
Kvalitní vědecká a výzkumná práce, na jejíchž zákla‑
dech stojí vzdělávání, by měla být standardem v kaž‑
dém oboru.

Další prioritou univerzity je její otevřenost a další 
kvalitativní posun v mezinárodní spolupráci univerzi‑
ty a v její internacionalizaci. Cílem je dosáhnout vyso‑
kých standardů ve společných mezinárodních vědec‑
kých projektech i mobilitách. Otevřenost a kvalita se 
musí projevit i tam, kde univerzita vstupuje aktivně 
do společenské praxe.

Univerzita usiluje o to, být prestižní výzkumnou 
univerzitou v mezinárodním kontextu. Ukazatelem 
plnění tohoto cíle by měla být i stabilní pozice Uni‑
verzity Karlovy mezi univerzitami v  rámci uznáva‑
ných světových srovnávacích žebříčků. Univerzita 
se proto zaměřuje zejména na zkvalitňování doktor‑
ských a magisterských studií, aby byla atraktivní pro 
nejlepší absolventy jiných univerzit doma i v zahra‑
ničí a vytvořila jim důstojné zázemí k vědecké práci. 
Pro toto své úsilí se univerzita snaží hledat i podporu 
státu, neboť věří, že se jedná o strategický zájem celé 
České republiky.

Změny v posledních dvaceti letech ve společnosti 
i vysokoškolském systému přinášejí řadu nových sku‑
tečností, často vnitřně rozporuplných. Stále se zvyšuje 
soutěž – o studenty, kvalitní akademické pracovníky, 
finanční prostředky atd. – a pro Univerzitu Karlovu 
je výzvou obstát v ní nejenom v národním, ale i v ev‑
ropském a globálním měřítku. Celý proces bude do bu‑
doucna ještě umocněn demografickým poklesem, kte‑
rý postihl celou Evropu, ČR navíc ještě silněji. Jedinou 
možnou odpovědí pro univerzitu je soustředit se na 
vysokou kvalitu všech svých činností.

Děkujeme všem, kteří se seznámili s údaji obsažený‑
mi v této VZČ, těšíme se na připomínky, komentáře, 
názory a ohlasy.

Adresujte je prosím na:

Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 3–5
116 36, Praha 1 

e‑mail: uk@cuni.cz
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94 Dotace (příspěvek) (tis. kč) 37 354
vlastní příjmy (tis. kč) 8 461
výnosy celkem (tis. kč) 45 815
akademičtí pracovníci (přepočtený stav) 40,72
ostatní pracovníci (přepočtený stav) 15,97
Celkem (přepočtený stav) 56,69
Bakalářské studijní programy 3
Magisterské studijní programy 1
Magisterské navazující studijní programy 3
Doktorské studijní programy 3
Bakalářské studijní obory 3
Magisterské studijní obory 1
Magisterské navazující studijní obory 3
Doktorské studijní obory 3
studenti bakalářských programů 539
studenti magisterských programů 113
studenti magisterských navazujících programů 203
studenti doktorských programů 73
studenti cizinci 53
studenti v cizím jazyce 0
nově zapsaní studenti bakalářských programů 151
nově zapsaní studenti magisterských programů 22
nově zapsaní studenti magisterských navazujících programů 69
nově zapsaní studenti doktorských programů 20
absolventi bakalářských programů 66
absolventi magisterských programů 8
absolventi magisterských navazujících programů 49
absolventi doktorských programů 4
nově jmenovaní profesoři 0
nově habilitovaní docenti 0
Programy a projekty resortní běžící k 31. 12. 2011 0
Programy a projekty mimoresortní běžící k 31. 12. 2011 1
Programy a projekty mimoresortní nové v r. 2011 0
Programy a projekty zahraniční běžící k 31. 12. 2011 0
Granty Grantové agentury čr nové v r. 2011 0
výzkumné záměry (počet) 0
výzkumné záměry (tis. kč) 0
výzkumná centra (počet) 0
výzkumná centra (tis. kč) 0
Granty Grantové agentury uk – podáno 30
Granty Grantové agentury uk – přijato 6
Počet záznamů v riv 64
fond mobility – studium v zahraničí v délce 1–2 semestry 0
fond mobility – účast studentů na zahraničních akcích 0
fond mobility – krátkodobé pobyty v zahraničí 3
fond mobility – studium zahraničních studentů 0
fond mobility – pobyty zahraničních pracovníků 5
Mobilita studentů – počet přijatých studentů 11
Mobilita studentů – počet vyslaných studentů 7
llP / erasmus – počet přijatých studentů 13
llP / erasmus – počet vyslaných studentů 19
velikost knihovního fondu 212 790
Počet registrovaných čtenářů 2 522

k atoliCk á  
teoloGiCk á  
fakulta
 
 
thákurova 3, 
160 00 Praha 6

 
http://www.ktf.cuni.cz



95evanGeliCk á  
teoloGiCk á  
fakulta
 
 
černá 9, 
115 55 Praha 1

 
http://web.etf.cuni.cz

Dotace (příspěvek) (tis. kč) 42 854
vlastní příjmy (tis. kč) 7 479
výnosy celkem (tis. kč) 50 333
akademičtí pracovníci (přepočtený stav) 30,11
ostatní pracovníci (přepočtený stav) 17,47
Celkem (přepočtený stav) 47,58
Bakalářské studijní programy 2
Magisterské studijní programy 1
Magisterské navazující studijní programy 1
Doktorské studijní programy 2
Bakalářské studijní obory 3
Magisterské studijní obory 2
Magisterské navazující studijní obory 3
Doktorské studijní obory 4
studenti bakalářských programů 611
studenti magisterských programů 51
studenti magisterských navazujících programů 56
studenti doktorských programů 76
studenti cizinci 55
studenti v cizím jazyce 0
nově zapsaní studenti bakalářských programů 220
nově zapsaní studenti magisterských programů 0
nově zapsaní studenti magisterských navazujících programů 25
nově zapsaní studenti doktorských programů 22
absolventi bakalářských programů 87
absolventi magisterských programů 10
absolventi magisterských navazujících programů 6
absolventi doktorských programů 2
nově jmenovaní profesoři 0
nově habilitovaní docenti 0
Programy a projekty resortní běžící k 31. 12. 2011 0
Programy a projekty mimoresortní běžící k 31. 12. 2011 0
Programy a projekty mimoresortní nové v r. 2011 0
Programy a projekty zahraniční běžící k 31. 12. 2011 0
Granty Grantové agentury čr nové v r. 2011 0
výzkumné záměry (počet) 1
výzkumné záměry (tis. kč) 2 897
výzkumná centra (počet) 1
výzkumná centra (tis. kč) 2 350
Granty Grantové agentury uk – podáno 3
Granty Grantové agentury uk – přijato 0
Počet záznamů v riv 98
fond mobility – studium v zahraničí v délce 1–2 semestry 2
fond mobility – účast studentů na zahraničních akcích 0
fond mobility – krátkodobé pobyty v zahraničí 2
fond mobility – studium zahraničních studentů 0
fond mobility – pobyty zahraničních pracovníků 0
Mobilita studentů – počet přijatých studentů 34
Mobilita studentů – počet vyslaných studentů 21
llP / erasmus – počet přijatých studentů 24
llP / erasmus – počet vyslaných studentů 13
velikost knihovního fondu 141 381
Počet registrovaných čtenářů 3 133



96 husitsk á  
teoloGiCk á  
fakulta
 
 
Pacovská 350/4, 
140 21 Praha 4

 
http://www.htf.cuni.cz

Dotace (příspěvek) (tis. kč) 39 182
vlastní příjmy (tis. kč) 5 976
výnosy celkem (tis. kč) 45 158
akademičtí pracovníci (přepočtený stav) 52,24
ostatní pracovníci (přepočtený stav) 15,16
Celkem (přepočtený stav) 67,41
Bakalářské studijní programy 4
Magisterské studijní programy 2
Magisterské navazující studijní programy 3
Doktorské studijní programy 1
Bakalářské studijní obory 15
Magisterské studijní obory 8
Magisterské navazující studijní obory 10
Doktorské studijní obory 2
studenti bakalářských programů 748
studenti magisterských programů 62
studenti magisterských navazujících programů 185
studenti doktorských programů 62
studenti cizinci 56
studenti v cizím jazyce 0
nově zapsaní studenti bakalářských programů 276
nově zapsaní studenti magisterských programů 0
nově zapsaní studenti magisterských navazujících programů 89
nově zapsaní studenti doktorských programů 11
absolventi bakalářských programů 97
absolventi magisterských programů 43
absolventi magisterských navazujících programů 25
absolventi doktorských programů 9
nově jmenovaní profesoři 0
nově habilitovaní docenti 0
Programy a projekty resortní běžící k 31. 12. 2011 0
Programy a projekty mimoresortní běžící k 31. 12. 2011 0
Programy a projekty mimoresortní nové v r. 2011 0
Programy a projekty zahraniční běžící k 31. 12. 2011 0
Granty Grantové agentury čr nové v r. 2011 1
výzkumné záměry (počet) 1
výzkumné záměry (tis. kč) 1 408
výzkumná centra (počet) 0
výzkumná centra (tis. kč) 0
Granty Grantové agentury uk – podáno 2
Granty Grantové agentury uk – přijato 1
Počet záznamů v riv 57
fond mobility – studium v zahraničí v délce 1–2 semestry 1
fond mobility – účast studentů na zahraničních akcích 0
fond mobility – krátkodobé pobyty v zahraničí 0
fond mobility – studium zahraničních studentů 1
fond mobility – pobyty zahraničních pracovníků 0
Mobilita studentů – počet přijatých studentů 3
Mobilita studentů – počet vyslaných studentů 3
llP / erasmus – počet přijatých studentů 3
llP / erasmus – počet vyslaných studentů 18
velikost knihovního fondu 40 397
Počet registrovaných čtenářů 1 589



97Pr ávniCk á  
fakulta
 
 
nám. Curieových 7, 
116 40 Praha 1

 
http://www.prf.cuni.cz

Dotace (příspěvek) (tis. kč) 152 593
vlastní příjmy (tis. kč) 52 588
výnosy celkem (tis. kč) 205 181
akademičtí pracovníci (přepočtený stav) 143,00
ostatní pracovníci (přepočtený stav) 93,16
Celkem (přepočtený stav) 236,16
Bakalářské studijní programy 0
Magisterské studijní programy 1
Magisterské navazující studijní programy 0
Doktorské studijní programy 1
Bakalářské studijní obory 0
Magisterské studijní obory 1
Magisterské navazující studijní obory 0
Doktorské studijní obory 19
studenti bakalářských programů 0
studenti magisterských programů 4 139
studenti magisterských navazujících programů 0
studenti doktorských programů 551
studenti cizinci 335
studenti v cizím jazyce 0
nově zapsaní studenti bakalářských programů 0
nově zapsaní studenti magisterských programů 760
nově zapsaní studenti magisterských navazujících programů 0
nově zapsaní studenti doktorských programů 98
absolventi bakalářských programů 0
absolventi magisterských programů 546
absolventi magisterských navazujících programů 0
absolventi doktorských programů 54
nově jmenovaní profesoři 0
nově habilitovaní docenti 4
Programy a projekty resortní běžící k 31. 12. 2011 0
Programy a projekty mimoresortní běžící k 31. 12. 2011 2
Programy a projekty mimoresortní nové v r. 2011 1
Programy a projekty zahraniční běžící k 31. 12. 2011 0
Granty Grantové agentury čr nové v r. 2011 2
výzkumné záměry (počet) 1
výzkumné záměry (tis. kč) 1 911
výzkumná centra (počet) 0
výzkumná centra (tis. kč) 0
Granty Grantové agentury uk – podáno 22
Granty Grantové agentury uk – přijato 6
Počet záznamů v riv 534
fond mobility – studium v zahraničí v délce 1–2 semestry 8
fond mobility – účast studentů na zahraničních akcích 1
fond mobility – krátkodobé pobyty v zahraničí 1
fond mobility – studium zahraničních studentů 0
fond mobility – pobyty zahraničních pracovníků 0
Mobilita studentů – počet přijatých studentů 178
Mobilita studentů – počet vyslaných studentů 97
llP / erasmus – počet přijatých studentů 208
llP / erasmus – počet vyslaných studentů 239
velikost knihovního fondu 179 709
Počet registrovaných čtenářů 6 419



98 1.  lÉk aŘsk á 
fakulta
 
 
kateřinská 32, 
121 08 Praha 2

 
http://www.lf1.cuni.cz

Dotace (příspěvek) (tis. kč) 732 809
vlastní příjmy (tis. kč) 370 277
výnosy celkem (tis. kč) 1 103 086
akademičtí pracovníci (přepočtený stav) 740,50
ostatní pracovníci (přepočtený stav) 499,99
Celkem (přepočtený stav) 1 240,49
Bakalářské studijní programy 2
Magisterské studijní programy 2
Magisterské navazující studijní programy 1
Doktorské studijní programy 19
Bakalářské studijní obory 6
Magisterské studijní obory 0
Magisterské navazující studijní obory 4
Doktorské studijní obory 1
studenti bakalářských programů 602
studenti magisterských programů 3 401
studenti magisterských navazujících programů 106
studenti doktorských programů 927
studenti cizinci 1 463
studenti v cizím jazyce 596
nově zapsaní studenti bakalářských programů 182
nově zapsaní studenti magisterských programů 969
nově zapsaní studenti magisterských navazujících programů 61
nově zapsaní studenti doktorských programů 132
absolventi bakalářských programů 106
absolventi magisterských programů 388
absolventi magisterských navazujících programů 47
absolventi doktorských programů 76
nově jmenovaní profesoři 2
nově habilitovaní docenti 11
Programy a projekty resortní běžící k 31. 12. 2011 1
Programy a projekty mimoresortní běžící k 31. 12. 2011 56
Programy a projekty mimoresortní nové v r. 2011 13
Programy a projekty zahraniční běžící k 31. 12. 2011 16
Granty Grantové agentury čr nové v r. 2011 2
výzkumné záměry (počet) 4
výzkumné záměry (tis. kč) 80 813
výzkumná centra (počet) 3
výzkumná centra (tis. kč) 9 065
Granty Grantové agentury uk – podáno 86
Granty Grantové agentury uk – přijato 24
Počet záznamů v riv 1 423
fond mobility – studium v zahraničí v délce 1–2 semestry 0
fond mobility – účast studentů na zahraničních akcích 13
fond mobility – krátkodobé pobyty v zahraničí 12
fond mobility – studium zahraničních studentů 0
fond mobility – pobyty zahraničních pracovníků 0
Mobilita studentů – počet přijatých studentů 0
Mobilita studentů – počet vyslaných studentů 0
llP / erasmus – počet přijatých studentů 165
llP / erasmus – počet vyslaných studentů 154
velikost knihovního fondu 240 854
Počet registrovaných čtenářů 1 035



992.  lÉk aŘsk á 
fakulta
 
 
v Úvalu 84, 
150 06 Praha 5

 
http://www.lf2.cuni.cz

Dotace (příspěvek) (tis. kč) 316 922
vlastní příjmy (tis. kč) 146 388
výnosy celkem (tis. kč) 463 310
akademičtí pracovníci (přepočtený stav) 330,89
ostatní pracovníci (přepočtený stav) 67,80
Celkem (přepočtený stav) 398,69
Bakalářské studijní programy 2
Magisterské studijní programy 1
Magisterské navazující studijní programy 1
Doktorské studijní programy 14
Bakalářské studijní obory 4
Magisterské studijní obory 0
Magisterské navazující studijní obory 1
Doktorské studijní obory 0
studenti bakalářských programů 172
studenti magisterských programů 1 083
studenti magisterských navazujících programů 57
studenti doktorských programů 387
studenti cizinci 427
studenti v cizím jazyce 195
nově zapsaní studenti bakalářských programů 69
nově zapsaní studenti magisterských programů 217
nově zapsaní studenti magisterských navazujících programů 21
nově zapsaní studenti doktorských programů 55
absolventi bakalářských programů 46
absolventi magisterských programů 160
absolventi magisterských navazujících programů 17
absolventi doktorských programů 14
nově jmenovaní profesoři 2
nově habilitovaní docenti 2
Programy a projekty resortní běžící k 31. 12. 2011 0
Programy a projekty mimoresortní běžící k 31. 12. 2011 0
Programy a projekty mimoresortní nové v r. 2011 0
Programy a projekty zahraniční běžící k 31. 12. 2011 0
Granty Grantové agentury čr nové v r. 2011 2
výzkumné záměry (počet) 2
výzkumné záměry (tis. kč) 9 561
výzkumná centra (počet) 1
výzkumná centra (tis. kč) 33 038
Granty Grantové agentury uk – podáno 49
Granty Grantové agentury uk – přijato 12
Počet záznamů v riv 544
fond mobility – studium v zahraničí v délce 1–2 semestry 1
fond mobility – účast studentů na zahraničních akcích 4
fond mobility – krátkodobé pobyty v zahraničí 2
fond mobility – studium zahraničních studentů 0
fond mobility – pobyty zahraničních pracovníků 0
Mobilita studentů – počet přijatých studentů 0
Mobilita studentů – počet vyslaných studentů 0
llP / erasmus – počet přijatých studentů 55
llP / erasmus – počet vyslaných studentů 29
velikost knihovního fondu 67 548
Počet registrovaných čtenářů 3 812



100 3.  lÉk aŘsk á 
fakulta
 
 
ruská 87, 
100 00 Praha 10

 
http://www.lf3.cuni.cz

Dotace (příspěvek) (tis. kč) 219 462
vlastní příjmy (tis. kč) 130 956
výnosy celkem (tis. kč) 350 418
akademičtí pracovníci (přepočtený stav) 212,45
ostatní pracovníci (přepočtený stav) 146,39
Celkem (přepočtený stav) 358,84
Bakalářské studijní programy 2
Magisterské studijní programy 1
Magisterské navazující studijní programy 0
Doktorské studijní programy 12
Bakalářské studijní obory 5
Magisterské studijní obory 0
Magisterské navazující studijní obory 0
Doktorské studijní obory 0
studenti bakalářských programů 442
studenti magisterských programů 1 162
studenti magisterských navazujících programů 0
studenti doktorských programů 260
studenti cizinci 461
studenti v cizím jazyce 290
nově zapsaní studenti bakalářských programů 173
nově zapsaní studenti magisterských programů 256
nově zapsaní studenti magisterských navazujících programů 0
nově zapsaní studenti doktorských programů 47
absolventi bakalářských programů 148
absolventi magisterských programů 174
absolventi magisterských navazujících programů 0
absolventi doktorských programů 19
nově jmenovaní profesoři 1
nově habilitovaní docenti 6
Programy a projekty resortní běžící k 31. 12. 2011 0
Programy a projekty mimoresortní běžící k 31. 12. 2011 39
Programy a projekty mimoresortní nové v r. 2011 0
Programy a projekty zahraniční běžící k 31. 12. 2011 7
Granty Grantové agentury čr nové v r. 2011 1
výzkumné záměry (počet) 3
výzkumné záměry (tis. kč) 27 928
výzkumná centra (počet) 0
výzkumná centra (tis. kč) 0
Granty Grantové agentury uk – podáno 29
Granty Grantové agentury uk – přijato 5
Počet záznamů v riv 1 066
fond mobility – studium v zahraničí v délce 1–2 semestry 1
fond mobility – účast studentů na zahraničních akcích 0
fond mobility – krátkodobé pobyty v zahraničí 2
fond mobility – studium zahraničních studentů 0
fond mobility – pobyty zahraničních pracovníků 0
Mobilita studentů – počet přijatých studentů 36
Mobilita studentů – počet vyslaných studentů 87
llP / erasmus – počet přijatých studentů 54
llP / erasmus – počet vyslaných studentů 50
velikost knihovního fondu 36 732
Počet registrovaných čtenářů 2 080



101lÉk aŘsk á 
fakulta 
v Pl zni
 
 
husova 3,  
306 05 Plzeň

 
http://www.lfp.cuni.cz

Dotace (příspěvek) (tis. kč) 211 835
vlastní příjmy (tis. kč) 144 981
výnosy celkem (tis. kč) 356 816
akademičtí pracovníci (přepočtený stav) 267,44
ostatní pracovníci (přepočtený stav) 183,99
Celkem (přepočtený stav) 451,43
Bakalářské studijní programy 0
Magisterské studijní programy 3
Magisterské navazující studijní programy 0
Doktorské studijní programy 18
Bakalářské studijní obory 0
Magisterské studijní obory 0
Magisterské navazující studijní obory 0
Doktorské studijní obory 1
studenti bakalářských programů 0
studenti magisterských programů 1 951
studenti magisterských navazujících programů 0
studenti doktorských programů 150
studenti cizinci 547
studenti v cizím jazyce 440
nově zapsaní studenti bakalářských programů 0
nově zapsaní studenti magisterských programů 431
nově zapsaní studenti magisterských navazujících programů 0
nově zapsaní studenti doktorských programů 23
absolventi bakalářských programů 0
absolventi magisterských programů 261
absolventi magisterských navazujících programů 0
absolventi doktorských programů 17
nově jmenovaní profesoři 2
nově habilitovaní docenti 4
Programy a projekty resortní běžící k 31. 12. 2011 0
Programy a projekty mimoresortní běžící k 31. 12. 2011 52
Programy a projekty mimoresortní nové v r. 2011 22
Programy a projekty zahraniční běžící k 31. 12. 2011 5
Granty Grantové agentury čr nové v r. 2011 0
výzkumné záměry (počet) 1
výzkumné záměry (tis. kč) 12 585
výzkumná centra (počet) 0
výzkumná centra (tis. kč) 0
Granty Grantové agentury uk – podáno 7
Granty Grantové agentury uk – přijato 0
Počet záznamů v riv 336
fond mobility – studium v zahraničí v délce 1–2 semestry 1
fond mobility – účast studentů na zahraničních akcích 0
fond mobility – krátkodobé pobyty v zahraničí 0
fond mobility – studium zahraničních studentů 0
fond mobility – pobyty zahraničních pracovníků 0
Mobilita studentů – počet přijatých studentů 27
Mobilita studentů – počet vyslaných studentů 38
llP / erasmus – počet přijatých studentů 6
llP / erasmus – počet vyslaných studentů 10
velikost knihovního fondu 111 694
Počet registrovaných čtenářů 3 329



102 lÉk aŘsk á 
fakulta  
v hr aDCi 
kr álovÉ
 
 
Šimkova 870, 
500 38 hradec králové

 
http://www.lfhk.cuni.cz

Dotace (příspěvek) (tis. kč) 195 921
vlastní příjmy (tis. kč) 135 366
výnosy celkem (tis. kč) 331 287
akademičtí pracovníci (přepočtený stav) 190,88
ostatní pracovníci (přepočtený stav) 169,04
Celkem (přepočtený stav) 359,92
Bakalářské studijní programy 2
Magisterské studijní programy 2
Magisterské navazující studijní programy 0
Doktorské studijní programy 20
Bakalářské studijní obory 2
Magisterské studijní obory 0
Magisterské navazující studijní obory 0
Doktorské studijní obory 0
studenti bakalářských programů 166
studenti magisterských programů 1 389
studenti magisterských navazujících programů 0
studenti doktorských programů 287
studenti cizinci 468
studenti v cizím jazyce 362
nově zapsaní studenti bakalářských programů 52
nově zapsaní studenti magisterských programů 313
nově zapsaní studenti magisterských navazujících programů 0
nově zapsaní studenti doktorských programů 42
absolventi bakalářských programů 46
absolventi magisterských programů 203
absolventi magisterských navazujících programů 0
absolventi doktorských programů 19
nově jmenovaní profesoři 0
nově habilitovaní docenti 12
Programy a projekty resortní běžící k 31. 12. 2011 0
Programy a projekty mimoresortní běžící k 31. 12. 2011 28
Programy a projekty mimoresortní nové v r. 2011 12
Programy a projekty zahraniční běžící k 31. 12. 2011 2
Granty Grantové agentury čr nové v r. 2011 0
výzkumné záměry (počet) 1
výzkumné záměry (tis. kč) 11 782
výzkumná centra (počet) 0
výzkumná centra (tis. kč) 0
Granty Grantové agentury uk – podáno 42
Granty Grantové agentury uk – přijato 3
Počet záznamů v riv 557
fond mobility – studium v zahraničí v délce 1–2 semestry 0
fond mobility – účast studentů na zahraničních akcích 13
fond mobility – krátkodobé pobyty v zahraničí 3
fond mobility – studium zahraničních studentů 0
fond mobility – pobyty zahraničních pracovníků 1
Mobilita studentů – počet přijatých studentů 0
Mobilita studentů – počet vyslaných studentů 96
llP / erasmus – počet přijatých studentů 16
llP / erasmus – počet vyslaných studentů 24
velikost knihovního fondu 329 732
Počet registrovaných čtenářů 3 553



103farMaCeutiCk á 
fakulta  
v hr aDCi 
kr álovÉ
 
 
heyrovského 1203,  
500 05 hradec králové

 
http://www.faf.cuni.cz

Dotace (příspěvek) (tis. kč) 169 048
vlastní příjmy (tis. kč) 69 291
výnosy celkem (tis. kč) 238 339
akademičtí pracovníci (přepočtený stav) 141,50
ostatní pracovníci (přepočtený stav) 114,78
Celkem (přepočtený stav) 256,28
Bakalářské studijní programy 1
Magisterské studijní programy 1
Magisterské navazující studijní programy 1
Doktorské studijní programy 4
Bakalářské studijní obory 1
Magisterské studijní obory 1
Magisterské navazující studijní obory 1
Doktorské studijní obory 12
studenti bakalářských programů 233
studenti magisterských programů 1 226
studenti magisterských navazujících programů 60
studenti doktorských programů 152
studenti cizinci 203
studenti v cizím jazyce 98
nově zapsaní studenti bakalářských programů 100
nově zapsaní studenti magisterských programů 348
nově zapsaní studenti magisterských navazujících programů 30
nově zapsaní studenti doktorských programů 31
absolventi bakalářských programů 62
absolventi magisterských programů 213
absolventi magisterských navazujících programů 28
absolventi doktorských programů 11
nově jmenovaní profesoři 3
nově habilitovaní docenti 5
Programy a projekty resortní běžící k 31. 12. 2011 0
Programy a projekty mimoresortní běžící k 31. 12. 2011 4
Programy a projekty mimoresortní nové v r. 2011 2
Programy a projekty zahraniční běžící k 31. 12. 2011 4
Granty Grantové agentury čr nové v r. 2011 6
výzkumné záměry (počet) 1
výzkumné záměry (tis. kč) 9 168
výzkumná centra (počet) 0
výzkumná centra (tis. kč) 0
Granty Grantové agentury uk – podáno 34
Granty Grantové agentury uk – přijato 11
Počet záznamů v riv 213
fond mobility – studium v zahraničí v délce 1–2 semestry 0
fond mobility – účast studentů na zahraničních akcích 0
fond mobility – krátkodobé pobyty v zahraničí 4
fond mobility – studium zahraničních studentů 0
fond mobility – pobyty zahraničních pracovníků 0
Mobilita studentů – počet přijatých studentů 5
Mobilita studentů – počet vyslaných studentů 187
llP / erasmus – počet přijatých studentů 15
llP / erasmus – počet vyslaných studentů 57
velikost knihovního fondu 76 327
Počet registrovaných čtenářů 3 024



104 filozofiCk á 
fakulta
 
 
nám. Jana Palacha 2, 
116 38 Praha 1

 
http://www.ff.cuni.cz

Dotace (příspěvek) (tis. kč) 518 594
vlastní příjmy (tis. kč) 129 727
výnosy celkem (tis. kč) 648 321
akademičtí pracovníci (přepočtený stav) 528,64
ostatní pracovníci (přepočtený stav) 219,36
Celkem (přepočtený stav) 747,99
Bakalářské studijní programy 15
Magisterské studijní programy 12
Magisterské navazující studijní programy 15
Doktorské studijní programy 10
Bakalářské studijní obory 70
Magisterské studijní obory 54
Magisterské navazující studijní obory 60
Doktorské studijní obory 49
studenti bakalářských programů 4 482
studenti magisterských programů 880
studenti magisterských navazujících programů 1 683
studenti doktorských programů 1 777
studenti cizinci 757
studenti v cizím jazyce 5
nově zapsaní studenti bakalářských programů 1 269
nově zapsaní studenti magisterských programů 0
nově zapsaní studenti magisterských navazujících programů 674
nově zapsaní studenti doktorských programů 253
absolventi bakalářských programů 538
absolventi magisterských programů 427
absolventi magisterských navazujících programů 270
absolventi doktorských programů 159
nově jmenovaní profesoři 3
nově habilitovaní docenti 17
Programy a projekty resortní běžící k 31. 12. 2011 0
Programy a projekty mimoresortní běžící k 31. 12. 2011 19
Programy a projekty mimoresortní nové v r. 2011 13
Programy a projekty zahraniční běžící k 31. 12. 2011 11
Granty Grantové agentury čr nové v r. 2011 12
výzkumné záměry (počet) 5
výzkumné záměry (tis. kč) 38 209
výzkumná centra (počet) 1
výzkumná centra (tis. kč) 603
Granty Grantové agentury uk – podáno 146
Granty Grantové agentury uk – přijato 28
Počet záznamů v riv 2 023
fond mobility – studium v zahraničí v délce 1–2 semestry 33
fond mobility – účast studentů na zahraničních akcích 1
fond mobility – krátkodobé pobyty v zahraničí 5
fond mobility – studium zahraničních studentů 0
fond mobility – pobyty zahraničních pracovníků 0
Mobilita studentů – počet přijatých studentů 301
Mobilita studentů – počet vyslaných studentů 30
llP / erasmus – počet přijatých studentů 479
llP / erasmus – počet vyslaných studentů 376
velikost knihovního fondu 1 099 348
Počet registrovaných čtenářů 20 520



105PŘíroDověDeCk á 
fakulta
 
 
albertov 6,  
128 43 Praha 2

 
http://www.natur.cuni.cz

Dotace (příspěvek) (tis. kč) 777 778
vlastní příjmy (tis. kč) 200 294
výnosy celkem (tis. kč) 978 072
akademičtí pracovníci (přepočtený stav) 506,55
ostatní pracovníci (přepočtený stav) 275,61
Celkem (přepočtený stav) 782,16
Bakalářské studijní programy 9
Magisterské studijní programy 1
Magisterské navazující studijní programy 8
Doktorské studijní programy 34
Bakalářské studijní obory 22
Magisterské studijní obory 1
Magisterské navazující studijní obory 36
Doktorské studijní obory 5
studenti bakalářských programů 2 270
studenti magisterských programů 1
studenti magisterských navazujících programů 1 347
studenti doktorských programů 1 413
studenti cizinci 486
studenti v cizím jazyce 26
nově zapsaní studenti bakalářských programů 846
nově zapsaní studenti magisterských programů 0
nově zapsaní studenti magisterských navazujících programů 586
nově zapsaní studenti doktorských programů 280
absolventi bakalářských programů 494
absolventi magisterských programů 2
absolventi magisterských navazujících programů 442
absolventi doktorských programů 168
nově jmenovaní profesoři 1
nově habilitovaní docenti 11
Programy a projekty resortní běžící k 31. 12. 2011 4
Programy a projekty mimoresortní běžící k 31. 12. 2011 59
Programy a projekty mimoresortní nové v r. 2011 6
Programy a projekty zahraniční běžící k 31. 12. 2011 32
Granty Grantové agentury čr nové v r. 2011 28
výzkumné záměry (počet) 5
výzkumné záměry (tis. kč) 90 244
výzkumná centra (počet) 2
výzkumná centra (tis. kč) 8 269
Granty Grantové agentury uk – podáno 336
Granty Grantové agentury uk – přijato 89
Počet záznamů v riv 1 848
fond mobility – studium v zahraničí v délce 1–2 semestry 1
fond mobility – účast studentů na zahraničních akcích 0
fond mobility – krátkodobé pobyty v zahraničí 9
fond mobility – studium zahraničních studentů 5
fond mobility – pobyty zahraničních pracovníků 6
Mobilita studentů – počet přijatých studentů 28
Mobilita studentů – počet vyslaných studentů 414
llP / erasmus – počet přijatých studentů 125
llP / erasmus – počet vyslaných studentů 146
velikost knihovního fondu 631 695
Počet registrovaných čtenářů 9 253



106 MateMatiCko- 
-f y zik ální 
fakulta
 
 
ke karlovu 3, 
121 16 Praha 2

 
http://www.mff.cuni.cz

Dotace (příspěvek) (tis. kč) 935 784
vlastní příjmy (tis. kč) 292 511
výnosy celkem (tis. kč) 1 228 295
akademičtí pracovníci (přepočtený stav) 519,64
ostatní pracovníci (přepočtený stav) 239,50
Celkem (přepočtený stav) 759,14
Bakalářské studijní programy 3
Magisterské studijní programy 0
Magisterské navazující studijní programy 4
Doktorské studijní programy 3
Bakalářské studijní obory 10
Magisterské studijní obory 0
Magisterské navazující studijní obory 28
Doktorské studijní obory 26
studenti bakalářských programů 1 675
studenti magisterských programů 0
studenti magisterských navazujících programů 793
studenti doktorských programů 743
studenti cizinci 767
studenti v cizím jazyce 9
nově zapsaní studenti bakalářských programů 649
nově zapsaní studenti magisterských programů 0
nově zapsaní studenti magisterských navazujících programů 299
nově zapsaní studenti doktorských programů 103
absolventi bakalářských programů 269
absolventi magisterských programů 6
absolventi magisterských navazujících programů 241
absolventi doktorských programů 68
nově jmenovaní profesoři 6
nově habilitovaní docenti 7
Programy a projekty resortní běžící k 31. 12. 2011 0
Programy a projekty mimoresortní běžící k 31. 12. 2011 15
Programy a projekty mimoresortní nové v r. 2011 7
Programy a projekty zahraniční běžící k 31. 12. 2011 35
Granty Grantové agentury čr nové v r. 2011 25
výzkumné záměry (počet) 6
výzkumné záměry (tis. kč) 117 328
výzkumná centra (počet) 4
výzkumná centra (tis. kč) 34 872
Granty Grantové agentury uk – podáno 199
Granty Grantové agentury uk – přijato 61
Počet záznamů v riv 2 199
fond mobility – studium v zahraničí v délce 1–2 semestry 9
fond mobility – účast studentů na zahraničních akcích 0
fond mobility – krátkodobé pobyty v zahraničí 8
fond mobility – studium zahraničních studentů 1
fond mobility – pobyty zahraničních pracovníků 3
Mobilita studentů – počet přijatých studentů 44
Mobilita studentů – počet vyslaných studentů 132
llP / erasmus – počet přijatých studentů 28
llP / erasmus – počet vyslaných studentů 85
velikost knihovního fondu 175 133
Počet registrovaných čtenářů 4 578



107PeDaGoGiCk á 
fakulta
 
 
M. D. rettigové 4,  
116 39 Praha 1

 
http://www.pedf.cuni.cz

Dotace (příspěvek) (tis. kč) 208 799
vlastní příjmy (tis. kč) 70 240
výnosy celkem (tis. kč) 279 039
akademičtí pracovníci (přepočtený stav) 238,03
ostatní pracovníci (přepočtený stav) 122,03
Celkem (přepočtený stav) 360,06
Bakalářské studijní programy 4
Magisterské studijní programy 5
Magisterské navazující studijní programy 5
Doktorské studijní programy 6
Bakalářské studijní obory 28
Magisterské studijní obory 26
Magisterské navazující studijní obory 26
Doktorské studijní obory 9
studenti bakalářských programů 3 190
studenti magisterských programů 821
studenti magisterských navazujících programů 871
studenti doktorských programů 371
studenti cizinci 160
studenti v cizím jazyce 5
nově zapsaní studenti bakalářských programů 1 031
nově zapsaní studenti magisterských programů 120
nově zapsaní studenti magisterských navazujících programů 391
nově zapsaní studenti doktorských programů 64
absolventi bakalářských programů 595
absolventi magisterských programů 313
absolventi magisterských navazujících programů 93
absolventi doktorských programů 37
nově jmenovaní profesoři 2
nově habilitovaní docenti 3
Programy a projekty resortní běžící k 31. 12. 2011 0
Programy a projekty mimoresortní běžící k 31. 12. 2011 1
Programy a projekty mimoresortní nové v r. 2011 1
Programy a projekty zahraniční běžící k 31. 12. 2011 1
Granty Grantové agentury čr nové v r. 2011 5
výzkumné záměry (počet) 1
výzkumné záměry (tis. kč) 5 329
výzkumná centra (počet) 1
výzkumná centra (tis. kč) 2 545
Granty Grantové agentury uk – podáno 34
Granty Grantové agentury uk – přijato 10
Počet záznamů v riv 303
fond mobility – studium v zahraničí v délce 1–2 semestry 2
fond mobility – účast studentů na zahraničních akcích 0
fond mobility – krátkodobé pobyty v zahraničí 0
fond mobility – studium zahraničních studentů 0
fond mobility – pobyty zahraničních pracovníků 2
Mobilita studentů – počet přijatých studentů 171
Mobilita studentů – počet vyslaných studentů 41
llP / erasmus – počet přijatých studentů 122
llP / erasmus – počet vyslaných studentů 116
velikost knihovního fondu 211 302
Počet registrovaných čtenářů 5 319



108 fakulta 
soCiálníCh  
věD
 
 
smetanovo nábřeží 6, 
110 01 Praha 1

 
http://www.fsv.cuni.cz

Dotace (příspěvek) (tis. kč) 205 726
vlastní příjmy (tis. kč) 76 089
výnosy celkem (tis. kč) 281 815
akademičtí pracovníci (přepočtený stav) 157,76
ostatní pracovníci (přepočtený stav) 75,93
Celkem (přepočtený stav) 233,68
Bakalářské studijní programy 6
Magisterské studijní programy 0
Magisterské navazující studijní programy 6
Doktorské studijní programy 6
Bakalářské studijní obory 12
Magisterské studijní obory 0
Magisterské navazující studijní obory 19
Doktorské studijní obory 9
studenti bakalářských programů 2 511
studenti magisterských programů 0
studenti magisterských navazujících programů 1 610
studenti doktorských programů 518
studenti cizinci 684
studenti v cizím jazyce 168
nově zapsaní studenti bakalářských programů 866
nově zapsaní studenti magisterských programů 0
nově zapsaní studenti magisterských navazujících programů 621
nově zapsaní studenti doktorských programů 102
absolventi bakalářských programů 475
absolventi magisterských programů 0
absolventi magisterských navazujících programů 374
absolventi doktorských programů 35
nově jmenovaní profesoři 1
nově habilitovaní docenti 2
Programy a projekty resortní běžící k 31. 12. 2011 0
Programy a projekty mimoresortní běžící k 31. 12. 2011 11
Programy a projekty mimoresortní nové v r. 2011 7
Programy a projekty zahraniční běžící k 31. 12. 2011 18
Granty Grantové agentury čr nové v r. 2011 4
výzkumné záměry (počet) 1
výzkumné záměry (tis. kč) 15 038
výzkumná centra (počet) 0
výzkumná centra (tis. kč) 0
Granty Grantové agentury uk – podáno 143
Granty Grantové agentury uk – přijato 31
Počet záznamů v riv 471
fond mobility – studium v zahraničí v délce 1–2 semestry 50
fond mobility – účast studentů na zahraničních akcích 0
fond mobility – krátkodobé pobyty v zahraničí 2
fond mobility – studium zahraničních studentů 11
fond mobility – pobyty zahraničních pracovníků 7
Mobilita studentů – počet přijatých studentů 53
Mobilita studentů – počet vyslaných studentů 70
llP / erasmus – počet přijatých studentů 492
llP / erasmus – počet vyslaných studentů 311
velikost knihovního fondu 209 664
Počet registrovaných čtenářů 4 093
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tělesnÉ 
v ÝChov y  
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José Martího 31,  
162 52 Praha 6

 
http://www.ftvs.cuni.cz

Dotace (příspěvek) (tis. kč) 132 588
vlastní příjmy (tis. kč) 85 768
výnosy celkem (tis. kč) 218 356
akademičtí pracovníci (přepočtený stav) 124,20
ostatní pracovníci (přepočtený stav) 115,23
Celkem (přepočtený stav) 239,42
Bakalářské studijní programy 2
Magisterské studijní programy 2
Magisterské navazující studijní programy 2
Doktorské studijní programy 2
Bakalářské studijní obory 9
Magisterské studijní obory 2
Magisterské navazující studijní obory 11
Doktorské studijní obory 1
studenti bakalářských programů 1 229
studenti magisterských programů 4
studenti magisterských navazujících programů 697
studenti doktorských programů 208
studenti cizinci 156
studenti v cizím jazyce 87
nově zapsaní studenti bakalářských programů 537
nově zapsaní studenti magisterských programů 0
nově zapsaní studenti magisterských navazujících programů 335
nově zapsaní studenti doktorských programů 40
absolventi bakalářských programů 259
absolventi magisterských programů 42
absolventi magisterských navazujících programů 157
absolventi doktorských programů 17
nově jmenovaní profesoři 0
nově habilitovaní docenti 2
Programy a projekty resortní běžící k 31. 12. 2011 0
Programy a projekty mimoresortní běžící k 31. 12. 2011 1
Programy a projekty mimoresortní nové v r. 2011 1
Programy a projekty zahraniční běžící k 31. 12. 2011 1
Granty Grantové agentury čr nové v r. 2011 1
výzkumné záměry (počet) 1
výzkumné záměry (tis. kč) 14 005
výzkumná centra (počet) 0
výzkumná centra (tis. kč) 0
Granty Grantové agentury uk – podáno 61
Granty Grantové agentury uk – přijato 7
Počet záznamů v riv 171
fond mobility – studium v zahraničí v délce 1–2 semestry 3
fond mobility – účast studentů na zahraničních akcích 0
fond mobility – krátkodobé pobyty v zahraničí 2
fond mobility – studium zahraničních studentů 0
fond mobility – pobyty zahraničních pracovníků 0
Mobilita studentů – počet přijatých studentů 3
Mobilita studentů – počet vyslaných studentů 18
llP / erasmus – počet přijatých studentů 95
llP / erasmus – počet vyslaných studentů 40
velikost knihovního fondu 316 112
Počet registrovaných čtenářů 3 546
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u kříže 8, 
150 00 Praha 5

 
http://fhs.cuni.cz

Dotace (příspěvek) (tis. kč) 92 910
vlastní příjmy (tis. kč) 31 246
výnosy celkem (tis. kč) 124 156
akademičtí pracovníci (přepočtený stav) 106,97
ostatní pracovníci (přepočtený stav) 27,50
Celkem (přepočtený stav) 134,47
Bakalářské studijní programy 1
Magisterské studijní programy 0
Magisterské navazující studijní programy 5
Doktorské studijní programy 4
Bakalářské studijní obory 1
Magisterské studijní obory 0
Magisterské navazující studijní obory 9
Doktorské studijní obory 3
studenti bakalářských programů 1 522
studenti magisterských programů 0
studenti magisterských navazujících programů 840
studenti doktorských programů 173
studenti cizinci 243
studenti v cizím jazyce 32
nově zapsaní studenti bakalářských programů 756
nově zapsaní studenti magisterských programů 0
nově zapsaní studenti magisterských navazujících programů 336
nově zapsaní studenti doktorských programů 41
absolventi bakalářských programů 200
absolventi magisterských programů 0
absolventi magisterských navazujících programů 153
absolventi doktorských programů 6
nově jmenovaní profesoři 0
nově habilitovaní docenti 0
Programy a projekty resortní běžící k 31. 12. 2011 0
Programy a projekty mimoresortní běžící k 31. 12. 2011 2
Programy a projekty mimoresortní nové v r. 2011 3
Programy a projekty zahraniční běžící k 31. 12. 2011 2
Granty Grantové agentury čr nové v r. 2011 0
výzkumné záměry (počet) 1
výzkumné záměry (tis. kč) 2 341
výzkumná centra (počet) 0
výzkumná centra (tis. kč) 0
Granty Grantové agentury uk – podáno 26
Granty Grantové agentury uk – přijato 6
Počet záznamů v riv 264
fond mobility – studium v zahraničí v délce 1–2 semestry 6
fond mobility – účast studentů na zahraničních akcích 0
fond mobility – krátkodobé pobyty v zahraničí 1
fond mobility – studium zahraničních studentů 0
fond mobility – pobyty zahraničních pracovníků 0
Mobilita studentů – počet přijatých studentů 208
Mobilita studentů – počet vyslaných studentů 112
llP / erasmus – počet přijatých studentů 70
llP / erasmus – počet vyslaných studentů 57
velikost knihovního fondu 87 362 (tGM)
Počet registrovaných čtenářů 7 999 (tGM)
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Funkce Jméno 

rektor Prof. rnDr. václav hampl, Drsc.

prorektoři

pro studijní záležitosti Doc. thDr. Martin Prudký

pro doktorské studium a akademické kvalifikace Prof. PhDr. ivan Jakubec, Csc.

pro celoživotní vzdělávání a rovné příležitosti Prof. MuDr. sylvie opatrná, Ph.D. (do 31. 8. 2011)

pro vědeckou a tvůrčí činnost Prof. rnDr. Petr volf, Csc.

pro vnější vztahy Doc. PhDr. Michal Šobr, Csc.

pro zahraniční styky a mobilitu Prof. MuDr. Jan Škrha, Drsc., MBa

pro rozvoj Prof. PhDr. stanislav Štech, Csc.

pro investiční výstavbu Prof. rnDr. Milan tichý, Drsc.

kvestor ing. Josef kubíček

kancléř rnDr. tomáš Jelínek

i -1  veDení  univer zit y k arlov y v Pr a ze

Funkce Jméno

předseda Prof. rnDr. Jan hála, Drsc.

místopředseda Mgr. Jan Šatra (od 11. 2. 2011)

Mgr. Josef Šlerka (do 11. 2. 2011)

předsednictvo Doc. MuDr. Petr hach, Csc., Dr. Med. h. c. (do 11. 2. 2011)

MuDr. Martin havrda (od 11. 2. 2011)

PhDr. Petr Just, Ph.D. (do 11. 2. 2011)

Prof. PhDr. ing. Jan royt, Csc. (od 11. 2. 2011)

JuDr. ing. Josef staša, Csc.

Mgr. Jan Šatra (do 11. 2. 2011)

Mgr. samuel zajíček (od 11. 2. 2011)

členové lukáš Bajer

MuDr. Jiří Beneš, Ph.D.

veronika Bergerová

Doc. ing. tomáš Cahlík, Csc.

Mgr. Jan Carboch, Ph.D.

Prof. MuDr. zuzana červinková, Csc. (od 11. 2. 2011)

David čmelík (do 31. 1. 2011)

tomáš čupka

Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

Prof. MuDr. Dagmar Dotřelová, Csc. (do 31. 1. 2011)

PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D. (do 31. 1. 2011)

Mgr. Daniel feranc

Doc. PaedDr. ludmila fialová, Ph.D.

Mgr. Jiří flam

i -2  ak aDeMiCk Ý senát univer zit y k arlov y v Pr a ze
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Funkce Jméno

členové MuDr. Josef fontana

MuDr. robert Grill

filip Grimm (od 11. 2. 2011)

Mgr. tomáš Gryc

Doc. MuDr. Petr hach, Csc.

Prof. rnDr. Jan hála, Drsc.

Mgr. Milan hanyš

MuDr. Martin havrda

Jáchym hercher (do 27. 9. 2011)

Jiří herodek (do 31. 1. 2011)

MuDr. Bc. Marek hilšer

Prof. MuDr. Jiří hoch, Csc.

Doc. MuDr. luboš holubec, Ph.D.

Martin holý (od 11. 2. 2011)

thDr. Jaroslav hrdlička

Miroslav huml (do 31. 1. 2011)

MuDr. Milan Chovanec (do 31. 1. 2011)

PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

adam Jaroš (od 11. 2. 2011)

Mgr. Jakub Jeřábek

Juraj Juhás (od 11. 2. 2011)

PhDr. Petr Just, Ph.D. (do 13. 9. 2011)

Jindřich kasálek

Michal kočí

Doc. PhDr. Martin kovář, Ph.D. (do 31. 1. 2011)

Mgr. Jan kranát, Ph.D.

Doc. Mgr. Jan krejčí, Ph.D. (od 11. 2. 2011)

Prof. rnDr. Jan krejsek, Csc.

Bc. Pavlína kroupová (od 21. 1. 2011)

ing. vladimír kubíček, Csc.

Mgr. Martin kuthan, Ph.D.

Barbora linhartová

Miroslav Makajev (od 11. 2. 2011)

Mgr. ina Marešová (od 21. 1. 2011)

PaedDr. nataša Mazáčová, Ph.D. (od 11. 2. 2011)

MuDr. vojtěch Mezera

Marek nečada (od 11. 2. 2011)

Doc. Phlic. vojtěch novotný, th.D.

Martin opočenský

ing. Petr Pavlík, Ph.D.

Mgr. zdeněk Pressl

eva Procházková (do 20. 9. 2011)

i -2  Pokr ačování
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i -3  věDeCk á r aDa univer zit y k arlov y v Pr a ze

Funkce Jméno

členové Mgr. Marek radecki

PhDr. Jan randák, Ph.D. (od 11. 2. 2011)

Doc. rnDr. Miloš rotter, Csc.

Prof. PhDr. ing. Jan royt, Csc.

Mgr. Petr sláma, th.D.

Doc. PhDr. zdeněk starý, Csc. (do 31. 1. 2011)

JuDr. ing. Josef staša, Csc.

Patrik stegmann (od 11. 2. 2011)

PhDr. Josef stracený, Csc.

Bc. Martin svatoš (do 31. 1. 2011)

Mgr. Jan Šatra

Bc. Jan Šimek (do 31. 1. 2011)

Prof. MuDr. richard Škába, Csc. (od 11. 3. 2011)

Petra Šlapánková

Mgr. Josef Šlerka (do 31. 1. 2011)

Mgr. roman Šolc

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

Prof. MuDr. stanislav Štípek, Drsc.

Mgr. Daniel toropila

Mgr. Jiří tourek

Mgr. Jan tuček

Mgr. kateřina volná (do 31. 1. 2011)

adam vrána

ing. františek zahálka

Mgr. samuel zajíček (od 11. 2. 2011)

rnDr. viktor Žárský, Csc.

tomáš Živný

tajemník Mgr. Daniel feranc

i -2  Pokr ačování

Fakulta / pracoviště Jméno Vědní obor

ruk Prof. rnDr. václav hampl, Drsc. lékařská fyziologie, předseda vr

PF Prof. JuDr. Milan Bakeš, Drsc. finanční právo a finance

MFF Prof. rnDr. Jan Bednář, Csc. meteorologie

1.lf Prof. MuDr. Jan Betka, Drsc. otorhinolaryngologie

lfhk Prof. MuDr. rnDr. Miroslav červinka, Csc. histologie a embryologie

Pedf Prof. PhDr. Marie Dohalská, Drsc. fonetika

Přf Prof. rnDr. Bohuslav Gaš, Csc. fyzikální chemie

PF Prof. JuDr. aleš Gerloch, Csc. teorie práva

2.lf Prof. MuDr. Jan herget, Drsc. fyziologie
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Fakulta / pracoviště Jméno Vědní obor

ruk Prof. PhDr. Mojmír horyna (do 26. 1. 2011) dějiny umění

MFF Prof. rnDr. Pavel höschl, Drsc. fyzika – fyzika kondenzovaných látek

ruk Prof. PhDr. ivan Jakubec, Csc. hospodářské a sociální dějiny

fhs, Přf Prof. rnDr. stanislav komárek, Ph.D. filozofie a dějiny přírodních věd

FaF Prof. rnDr. eva kvasničková, Csc. biochemie

 Prof. thDr. Ján liguš, Ph.D. čestný člen

 Prof. JuDr. karel Malý, Drsc. čestný člen

Pedf, lfhk Prof. PhDr. Jiří Mareš, Csc. pedagogická psychologie

 Prof. MuDr. Jaroslav Masopust, Drsc. čestný člen

1.lf Prof. MuDr. Jiří Mazánek, Drsc. stomatologie

fsv Prof. ing. lubomír Mlčoch, Csc. ekonomie

Pedf Prof. PhDr. Dagmar Mocná, Csc. česká literatura

MFF Prof. rnDr. Jaroslav nešetřil, Drsc. informatika a diskrétní matematika

1.lf Prof. MuDr. soňa nevšímalová, Drsc. neurologie

etf Doc. ivana noble, Ph.D. evangelická teologie

HTF Doc. PhDr. Bedřich nosek, Csc. teologie

lfhk Prof. MuDr. vladimír Palička, Csc. vnitřní lékařství

 Prof. PhDr. radim Palouš, Csc. čestný člen

fsv Prof. PhDr. Jiří Pešek, Csc. moderní dějiny

FF Prof. Miroslav Petříček, Dr. fimové, televizní a fotografické umění a nová média

ruk Doc. thDr. Martin Prudký starý zákon

3.lf Prof. MuDr. richard rokyta, Drsc. normální a patologická fyziologie

fsv Prof. PhDr. lenka rovná, Csc. mezinárodní teritoriální studia

FF, KTF Prof. PhDr. ing. Jan royt, Csc. dějiny umění

KTF Doc. PhDr. Mireia ryšková, th.D. teologie

1.lf Prof. rnDr. Blanka Říhová, Drsc. imunologie

ftvs Prof. PhDr. Pavel slepička, Drsc. kinantropologie

MFF Prof. ing. zdeněk strakoš, Drsc. technická kybernetika

ruk Prof. MuDr. Jan Škrha, Drsc., MBa vnitřní lékařství

Přf Prof. ing. karel Štulík, Drsc. analytická chemie

Přf Prof. rnDr. Jan tachezy, Ph.D. parazitologie

 Prof. thDr. ing. Jakub trojan čestný člen

lfP Prof. MuDr. vladislav třeška, Drsc. chirurgie

FF Prof. PhDr. Miroslav verner, Drsc. egyptologie

ruk Prof. rnDr. Petr volf, Csc. biologie

MFF Prof. ing. ivan Wilhelm, Csc. fyzika – subjaderná fyzika

uP olomouc Prof. Pavel ambros, th.D. pastorální teologie

Mu Prof. PhDr. Milena Bartlová, Csc. dějiny umění

av čr Prof. MuDr. Jan Bubeník, Drsc. (do 1. 2. 2011) buněčná a molekulární biologie

1.lf Doc. MuDr. Petr Cetkovský, Ph.D. vnitřní nemoci

av čr Prof. PhDr. ivo čermák, Csc. sociální psychologie

av čr Prof. ing. Jiří Drahoš, Drsc. chemické inženýrství

i -3  Pokr ačování
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Funkce Jméno 

předseda JuDr. antonín Mokrý

členové ing. Milan Corjak (do 30. 6. 2011)

JuDr. ing. Miloslav fiedler (do 30. 6. 2011)

ing. Jan fischer, Csc.

JuDr. Petr hanzlík

Doc. MuDr. leoš heger, Csc. (od 14. 10. 2011)

ing. Jan kasal

Doc. rnDr. ladislav Miko, Ph.D.

ing. radek neužil (od 14. 11. 2011)

rnDr. hana ripková, Ph.D.

ing. Pavel Řežábek

MuDr. Přemysl sobotka

Doc. Dr. Milan stloukal, Drsc.

kardinál Miloslav vlk

Doc. ing. Jiří volf, Csc.

JuDr. Jan Wagner

PhDr. lubomír zaorálek

tajemník rnDr. tomáš Jelínek

i -4  sPr ávní  r aDa univer zit y k arlov y v Pr a ze

i -3  Pokr ačování

Fakulta / pracoviště Jméno Vědní obor

vŠe Prof. PhDr. vladimíra Dvořáková, Csc. politologie

čnB Prof. Dr. ing. Jan frait ekonomie

uo Prof. MuDr. Josef fusek, Drsc. toxikologie

Mu Prof. PhDr. Jiří hanuš, Ph.D. české dějiny

vŠe Prof. ing. richard hindls, Csc. statistika

av čr Prof. rnDr. helena illnerová, Drsc. fyziologie živočichů

Mu Doc. PhDr. tomáš Janík, Ph.D. pedagogika

su opava Prof. PhDr. zdeněk Jirásek, Csc. české a obecné nejnovější dějiny

vÚfB ing. Miroslav kuchař, Drsc. farmakologie

uk Bratislava Prof. PharmDr. Ján kyselovič, Csc. farmakologie

nss JuDr. Michal Mazanec správní právo

av čr Prof. MuDr. Bohuslav ošťádal, Drsc. normální fyziologie

ikeM Prof. MuDr. Jan Pirk, Drsc. chirurgie

av čr Prof. PhDr. eva semotánová, Drsc. historická geografie

av čr Prof. PhDr. Petr sommer, Csc. dějiny umění

av čr Prof. MuDr. helena tlaskalová, Drsc. lékařská imunologie

čvut Prof. rnDr. Miloslav vlček, Drsc. teoretická elektrotechnika

vŠeM Prof. ing. Milan Žák, Csc. ekonomie
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Funkce Jméno 

předseda Prof. rnDr. Petr volf, Csc., prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost

členové Prof. JuDr. PhDr. Michal tomášek, Drsc., předseda sekce a – společenské vědy (do 3. 12. 2011)

rnDr. Jakub yaghob, Ph.D., místopředseda sekce a – společenské vědy (do 3. 12. 2011),
předseda sekce a – společenské vědy (od 3. 12. 2011)

Prof. PhDr. lenka Bobková, Csc., místopředsedkyně sekce a – společenské vědy (od 3. 12. 2011)

rnDr. Jan suda, Ph.D., předseda sekce B – přírodní vědy

Prof. rnDr. Petr Malý, Drsc., místopředseda sekce B – přírodní vědy

Prof. MuDr. vladimír tesař, Drsc., MBa, předseda sekce C – lékařské vědy

Prof. MuDr. Jan herget, Drsc., místopředseda sekce C – lékařské vědy

i -5a  Gr antová r aDa

Funkce Jméno 

předseda Prof. PhDr. ivan Jakubec, Csc.

členové Prof. MuDr. Jan Bureš, Csc.

Prof. PhDr. kateřina Charvátová, Csc.

Prof. rnDr. Pavel kovář, Csc.

Prof. JuDr. Jan kuklík, Drsc.

Prof. rnDr. Jaroslav nešetřil, Drsc.

Doc. PhDr. et JuDr. Jakub rákosník, Ph.D.

Doc. PhDr. Mireia ryšková, th.D.

tajemník Mgr. Petr valo

i -5b eDiční  r aDa

Funkce Jméno 

předseda Prof. PhDr. ivan Jakubec, Csc.

členové ing. karel höfer (do 31. 10. 2011)

Prof. PhDr. Mojmír horyna (do 26. 1. 2011)

PhDr. helena koenigsmarková

Prof. PhDr. Josef Petráň

Prof. PhDr. ing. Jan royt, Csc.

PhDr. lubomír sršeň

Doc. PhDr. Petr svobodný

Doc. ak. mal. ivan Špirk

Prof. PhDr. vít vlnas, Ph.D.

Prof. PhDr. Petr Wittlich, Csc.

tajemnice václava kupová

i -5c  his toriCk á koMise



120 i-6 fakult y a DalŠí součásti univerzit y karlovy v Praze (Charles universit y in PraGue)

Zkratka
(ve VZČ)

Fakulta/Součást
(anglicky)

Sídlo

KTF katolická teologická fakulta
(Catholic theological faculty)

thákurova 3, 160 00 Praha 6

etf evangelická teologická fakulta
(Protestant theological faculty)

černá 9, 115 55 Praha 1

HTF husitská teologická fakulta
(hussite theological faculty)

Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4

PF Právnická fakulta
(faculty of law)

nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

1.lf 1. lékařská fakulta
(first faculty of Medicine)

kateřinská 32, 121 08 Praha 2

2.lf 2. lékařská fakulta
(second faculty of Medicine)

v Úvalu 84, 150 06 Praha 5

3.lf 3. lékařská fakulta
(third faculty of Medicine)

ruská 87, 100 00 Praha 10

lfP lékařská fakulta v Plzni
(faculty of Medicine in Plzeň)

husova 3, 306 05 Plzeň

lfhk lékařská fakulta v hradci králové
(faculty of Medicine in hradec králové)

Šimkova 870, 500 38 hradec králové

FaF farmaceutická fakulta v hradci králové
(faculty of Pharmacy in hradec králové)

heyrovského 1203, 500 05 hradec králové

FF filozofická fakulta
(faculty of arts)

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Přf Přírodovědecká fakulta
(faculty of science)

albertov 6, 128 43 Praha 2

MFF Matematicko ‑fyzikální fakulta
(faculty of Mathematics and Physics)

ke karlovu 3, 121 16 Praha 2

Pedf Pedagogická fakulta
(faculty of education)

M. D. rettigové 4, 116 39 Praha 1

fsv fakulta sociálních věd
(faculty of social sciences)

smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

ftvs fakulta tělesné výchovy a sportu
(faculty of Physical education and sport)

José Martího 31, 162 52 Praha 6

fhs fakulta humanitních studií
(faculty of humanities)

u kříže 8, 156 00 Praha 5

   

ÚDauk Ústav dějin univerzity karlovy a archiv univerzity karlovy
(institute of the history of Charles university and archive 
of Charles university)

ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

Cts Centrum pro teoretická studia
(Center for theoretical study)

Jilská 1, 110 00 Praha 1

CerGe Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
(Center for economic research and Graduate education)

Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1

   

Úvt Ústav výpočetní techniky
(Computer science Centre)

ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

CPPT Centrum pro přenos poznatků a technologií
(Centre for transfer of knowledge and technology)

ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
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Fakulta/Součást Jméno 

KTF thlic. Prokop Brož, th.D.

etf Doc. Jindřich halama, Dr.

HTF Prof. thDr. Jan B. lášek

PF Prof. JuDr. aleš Gerloch, Csc.

1.lf Prof. MuDr. tomáš zima, Drsc., MBa

2.lf Doc. MuDr. ondřej hrušák, Ph.D.

3.lf Prof. MuDr. Michal anděl, Csc.

lfP Doc. MuDr. Boris kreuzberg, Csc.

lfhk Prof. MuDr. rnDr. Miroslav červinka, Csc.

FaF Doc. PharmDr. alexandr hrabálek, Csc.

FF Doc. PhDr. Michal stehlík, Ph.D.

Přf Prof. rnDr. Bohuslav Gaš, Csc.

MFF Prof. rnDr. zdeněk němeček, Drsc.

Pedf Doc. PaeDr. radka Wildová, Csc.

fsv PhDr. Jakub končelík, Ph.D.

ftvs Doc. PhDr. vladimír süss, Ph.D.

fhs Doc. PhDr. ladislav Benyovszky, Csc.

ÚDauk Doc. PhDr. Petr svobodný

Cts Doc. David storch Ph.D.

CerGe Doc. ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.

i -7  Děk ani  fakult a ŘeDitelÉ Dal ŠíCh souč á s tí

Zkratka
(ve VZČ)

Fakulta/Součást
(anglicky)

Sídlo

ÚJoP Ústav jazykové a odborné přípravy
(institute for language and Preparatory studies)

vratislavova 10/29, 128 00 Praha 2

Úk Ústřední knihovna
(Central library of Charles university)

ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

CoŽP Centrum pro otázky životního prostředí
(environment Center)

u kříže 8, 158 00 Praha 5

arvŠ agentura rady vysokých škol
(agency of the Council of higher education institutions)

J. Martího 31, 162 52 Praha 6

KaM koleje a menzy
(Dormitories and refectories)

voršilská 144/1, 116 43 Praha 1

arcs arcibiskupský seminář
(archbishop’s seminary)

thákurova 3, 160 00 Praha 6

nakl nakladatelství karolinum
(karolinum Press)

ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

sBz správa budov a zařízení
(Premises and facilities administration)

ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

sC sportovní centrum
(sports Centre)

Bruslařská 1132, 102 00 Praha 15
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Fakulta/Součást Jméno 

Úvt rnDr. Štěpán Bojar

CPPT ing. Jiří linhart

ÚJoP Mgr. Jan Podroužek

Úk Mgr. Marie Paráková

CoŽP Prof. rnDr. Bedřich Moldan, Csc.

arvŠ ing. václav kuchař

KaM ing. Mojmír Bém

arcs thlic. artur Matuszek

nakl Mgr. Petr valo

sBz ing. Martin Marcoň

sC karel kozel

i -7  Pokr ačování

i - 9  člens t ví  univer zit y v Me zinároDníCh a ProfesníCh orGaniz aCíCh

Organizace Stát Status Zástupce Funkce

Coimbra Group – sdružení 
nejstarších evropských univerzit

Belgie člen Prof. v. hampl, Drsc.  

eaie – european association for 
international education

nizozemsko člen Prof. v. hampl, Drsc.  

eua – european university 
association

Belgie člen Prof. v. hampl, Drsc. člen výboru eua,  
člen eua rPWG (research
and policy working Group)

uniCa – universities from the 
Capitals of europe

Belgie člen Prof. v. hampl, Drsc.  

iau – international association 
of universities

francie člen Prof. v. hampl, Drsc.  

ifPu – international forum of 
Public universities

kanada člen Prof. J. Škrha, Drsc. člen výboru ifPu

oeCD ‑iMhe – institutional 
Management in higher 
education Programme

francie člen
řídícího 
výboru

Prof. s. Štech, Csc. člen Řídícího výboru iMhe 
reprezentant za uk 
reprezentant za čr

DrC – Danube rectors´ 
Conference

závisí na místě, 
kde se koná 
General assembly

člen Prof. v. hampl, Drsc.  

euroPaeuM velká Británie člen Prof. v. hampl, Drsc. člen Board of trustees

Magna Charta observatory itálie člen Prof. v. hampl, Drsc.  

čkr – česká konference rektorů čr člen Prof. v. hampl, Drsc. předseda čkr

rvŠ – rada vysokých škol čr člen Prof. J. Bednář, Csc. člen Předsednictva 
a místopředseda rvŠ

Prof. J. hála, Drsc. předseda komise komise 
předsedů akademických senátů

Mgr. M. Jašurek člen Předsednictva



123i i -1  PŘísPě vek a DotaCe,  v Ýnosy

Neinvestiční dotace a příspěvky (v tis. Kč) Poskytnuto Vyčerpáno Převod 
do fondů

Vráceno

Neinvestiční příspěvek a dotace z kap. 333 – MŠMT mimo VaV 3 327 229 2 967 929 358 808 491

v tom: vzdělávací činnost 2 575 254 2 292 311 282 943 0

stipendia studentů doktorských studijních programů 268 375 268 375  0

studující cizinci a mezinárodní spolupráce 86 166 86 052  114

z toho: studenti, kteří nejsou občany čr 30 651 30 651  0

fond vzdělávací politiky 4 000 4 000  0

projekty fondu rozvoje vysokých škol 14 412 14 115  296

rozvojové programy 158 944 158 874  70

mimořádné aktivity 70 870 1 180 69 690 0

příspěvek na sociální stipendia 4 524 275 4 249 0

příspěvek na ubytovací stipendia 111 053 109 127 1 926 0

dotace na ubytování a stravování studentů 23 801 23 801  0

poslanecká iniciativa 9 830 9 819  11

z toho: příspěvek na letní školy slovanských studií 3 442 3 442  0

Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj z kap. 333 – MŠMT 1 980 683 1 921 074 56 093 3 516

v tom: výzkumné záměry 417 694 413 513 1 537 2 644

specifický výzkum 272 515 267 760 4 755 0

dotace na podporu vědy 1 032 126 983 492 48 634 0

rámcové programy 12 200 11 841 89 269

podpora mobility 1 987 1 485 8 494

účelové prostředky na výzkum a vývoj bez svv 244 162 242 982 1 070 109

    

Neinvestiční dotace a příspěvek ostatní odbory 1 696 1 681  15

Neinvestiční dotace a příspěvek Dům zahraničních služeb 48 600 48 600  0

Neinvestiční dotace programové financování 5 658 5 658  0

Neinvestiční příspěvek a dotace MŠMT celkem 5 363 866 4 944 942 414 901 4 022

z toho: příspěvek 3 044 766 2 685 958 358 808 0

      

Neinvestiční příspěvek a dotace mimo MŠMT celkem1) 756 153 742 135 4 063 9 955

z toho: vav 668 530 659 598 3 948 4 984

Neinvestiční příspěvek a dotace celkem 6 120 019 5 687 078 418 964 13 977

      

Vlastní výnosy  2 325 958   

Vlastní výnosy v doplňkové činnosti  398 658   

Vnitroorganizační výnosy celkem  83 632   

Výnosy UK celkem  8 495 326   

1) nejsou započítávány zálohy z evropských fondů, které nebyly využity (nejsou předmětem převodu do fondu ani vratek)
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II-a Struktura příjmů

vzdělávací činnost (MŠMT) 

výzkum a vývoj (MŠMT) 

výzkum a vývoj (ostatní) 

ostatní dotace a příspěvek 

vlastní výnosy v hlavní činnosti 

vlastní výnosy v doplňkové činnosti 

II-b Struktura čerpání

vzdělávací činnost (MŠMT)

výzkum a vývoj (MŠMT)

výzkum a vývoj (ostatní)

ostatní dotace a příspěvek

vlastní výnosy v hlavní činnosti

vlastní výnosy v doplňkové činnosti

II-d Struktura akademických a vědeckých pracovníků

profesoři 

docenti 

odborní asistenti 

asistenti 

lektoři 

vědečtí pracovníci

II-c Struktura pracovníků

akademičtí a vědečtí pracovníci 

THP 

ostatní pracovníci 

i i -2b PŘehleD o kvalifik ační struk tuŘe PraCovníků PoDle fakult – PŘePoč tenÝ Počet

ii-a  struk tura PŘíJMů

29,1 %

22,4 %
7,6 %

10,1 %

26,3 %

4,5 %

Fakulta Profesoři Docenti Odborní 
asistenti

Asistenti Lektoři Vědečtí 
pracovníci

THP Ostatní 
pracovníci

Celkem

KTF 3,526 5,5 11,48 5,915 1,55 12,753 15,966 0 56,69

etf 3,414 7,3 9 0,88 1 8,517 17,471 0 47,582

HTF 7 8,072 20,622 2,65 2,9 11 12,261 2,9 67,405

PF 23,55 33,4 76,45 6,5 0 3,1 80,764 12,4 236,164

1.lf 92,022 118,596 325,343 30,047 26,729 147,763 281,119 218,873 1 240,492

2.lf 34,075 47,008 115,026 0 0 134,779 60,8 7 398,688

3.lf 28,379 51,462 110,952 15,53 5,293 0,833 64,806 81,582 358,837

lfP 24,23 50,163 120,073 10,247 26,697 36,032 68,337 115,649 451,428

lfhk 27,118 42,468 73,59 38,1 0 9,604 93,795 75,242 359,917

FaF 12,4 28,042 40,867 30,092 1,025 29,075 69,01 45,767 256,278

FF 50,097 105,317 204,088 75,236 60,568 33,332 174,355 45,001 747,994

Přf 39,867 86,896 141,954 27,989 15,978 193,869 120,969 154,637 782,159

MFF 65,4 123,6 103,596 0 45,6 181,442 162,9 76,6 759,138

Pedf 12,648 42,6 143,861 10,396 6,831 21,697 101,7 20,326 360,059

fsv 17,323 25,888 78,517 15,511 1,05 19,47 69,709 6,216 233,684

ftvs 5,394 20,58 39,307 43,577 0 15,337 54,776 60,451 239,422

fhs 6,667 18,109 42,918 17,886 13,392 7,996 27,503 0 134,471

CerGe 2,25 2,105 8,502 0 0 1,45 3,422 16,488 34,217

ÚJoP 0 0 1,667 20,062 49,086 0 38,341 61,45 170,606

ruk 0,09 0 0 0 0 20,563 126,71 172,431 319,794

sBz 0 0 0 0 0 0 54,927 138,926 193,853

KaM 0 0 0 0 0 0 113,249 383,202 496,451

arcs 0 0 0 0 0 0 3,822 3,448 7,27

UK 
Celkem

455,45 817,106 1 667,813 350,618 257,699 888,612 1 816,712 1 698,589 7 952,599
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II-a Struktura příjmů

vzdělávací činnost (MŠMT) 

výzkum a vývoj (MŠMT) 

výzkum a vývoj (ostatní) 

ostatní dotace a příspěvek 

vlastní výnosy v hlavní činnosti 

vlastní výnosy v doplňkové činnosti 

II-b Struktura čerpání

vzdělávací činnost (MŠMT)

výzkum a vývoj (MŠMT)

výzkum a vývoj (ostatní)

ostatní dotace a příspěvek

vlastní výnosy v hlavní činnosti

vlastní výnosy v doplňkové činnosti

II-d Struktura akademických a vědeckých pracovníků

profesoři 

docenti 

odborní asistenti 

asistenti 

lektoři 

vědečtí pracovníci

II-c Struktura pracovníků

akademičtí a vědečtí pracovníci 

THP 

ostatní pracovníci 

II-a Struktura příjmů

vzdělávací činnost (MŠMT) 

výzkum a vývoj (MŠMT) 

výzkum a vývoj (ostatní) 

ostatní dotace a příspěvek 

vlastní výnosy v hlavní činnosti 

vlastní výnosy v doplňkové činnosti 

II-b Struktura čerpání

vzdělávací činnost (MŠMT)

výzkum a vývoj (MŠMT)

výzkum a vývoj (ostatní)

ostatní dotace a příspěvek

vlastní výnosy v hlavní činnosti

vlastní výnosy v doplňkové činnosti

II-d Struktura akademických a vědeckých pracovníků

profesoři 

docenti 

odborní asistenti 

asistenti 

lektoři 

vědečtí pracovníci

II-c Struktura pracovníků

akademičtí a vědečtí pracovníci 

THP 

ostatní pracovníci 

II-a Struktura příjmů

vzdělávací činnost (MŠMT) 

výzkum a vývoj (MŠMT) 

výzkum a vývoj (ostatní) 

ostatní dotace a příspěvek 

vlastní výnosy v hlavní činnosti 

vlastní výnosy v doplňkové činnosti 

II-b Struktura čerpání

vzdělávací činnost (MŠMT)

výzkum a vývoj (MŠMT)

výzkum a vývoj (ostatní)

ostatní dotace a příspěvek

vlastní výnosy v hlavní činnosti

vlastní výnosy v doplňkové činnosti

II-d Struktura akademických a vědeckých pracovníků

profesoři 

docenti 

odborní asistenti 

asistenti 

lektoři 

vědečtí pracovníci

II-c Struktura pracovníků

akademičtí a vědečtí pracovníci 

THP 

ostatní pracovníci 

i i ‑b struk tura čerPání

ii ‑c struk tura PraCovníků

ii ‑d struk tura ak aDeMiCkÝCh a věDeCkÝCh PraCovníků

27,3 %

22,8 %

7,8 %

9,7 %

27,7 %

4,7 %

55,8 %
22,8 %

21,4 %

10,3 %

18,4 %

37,6 %

7,9 %

5,8 %

20,0 %
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II-e Věková struktura pracovníků

KTF
ETF
HTF

PF
1.LF
2.LF
3.LF
LFP

LFHK
FaF

FF
PřF

MFF
PedF

FSV
FTVS
FHS

CERGE
ÚJOP
RUK
SBZ

KaM
ArcS

UK

0 20 40 60 80 100

II-f Věková struktura  pracovníků UK

do 29 let

30–39 let

40–49 let

50–59 let

60–69 let

70 a více let

do 29 let 30–39 let 40–49 let 50–59 let 60–69 let 70 a více let

30,3 32,3 19,2 12,1 6,1

4,5 33,3 25,8 21,2 9,1 9,1

1,1 22,2 22,2 24,4 21,1 8,9

4,3 25,5 16,5 24,7 19,4 9,7

10,4 25,8 21,6 22,1 14,8 5,3

12,4 25,7 21,1 23,5 12,5 4,8

6,7 23,0 22,5 23,9 17,9 6,0

9,5 26,7 23,9 21,2 12,8 5,9

13,1 25,5 24,2 21,2 12,6 3,3

14,8 24,0 19,2 21,5 18,3 2,2

9,6 29,9 18,2 21,9 16,7 3,8

21,8 32,4 15,5 15,6 11,7 3,0

22,7 24,9 14,3 15,1 16,7 6,2

6,1 23,1 20,9 22,9 22,2 4,9

8,1 39,9 13,6 18,2 17,2 2,9

8,5 24,4 16,9 22,0 21,4 6,8

16,3 41,0 15,7 15,1 7,4 6,8

7,6 37,9 21,2 19,7 12,1 1,5

6,3 19,9 22,7 36,9 11,4 2,8

14,1 27,9 16,9 18,9 15,4 6,8

7,3 5,8 18,0 39,8 25,7 3,4

4,6 9,6 22,9 41,2 20,0 1,7

22,2 22,2 44,4 11,1

11,7 26,6 19,4 21,8 15,7 4,8

i i ‑e věková struk tura PraCovníků PoDle fakult

ii ‑f  věková struk tura PraCovníků uk

11,7 %

26,6 %

19,4 %

21,8 %

15,7 %

4,8 %

II-e Věková struktura pracovníků

KTF
ETF
HTF
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II-f Věková struktura  pracovníků UK

do 29 let

30–39 let

40–49 let

50–59 let

60–69 let

70 a více let

do 29 let 30–39 let 40–49 let 50–59 let 60–69 let 70 a více let

30,3 32,3 19,2 12,1 6,1

4,5 33,3 25,8 21,2 9,1 9,1

1,1 22,2 22,2 24,4 21,1 8,9

4,3 25,5 16,5 24,7 19,4 9,7

10,4 25,8 21,6 22,1 14,8 5,3

12,4 25,7 21,1 23,5 12,5 4,8

6,7 23,0 22,5 23,9 17,9 6,0

9,5 26,7 23,9 21,2 12,8 5,9

13,1 25,5 24,2 21,2 12,6 3,3

14,8 24,0 19,2 21,5 18,3 2,2

9,6 29,9 18,2 21,9 16,7 3,8

21,8 32,4 15,5 15,6 11,7 3,0

22,7 24,9 14,3 15,1 16,7 6,2

6,1 23,1 20,9 22,9 22,2 4,9

8,1 39,9 13,6 18,2 17,2 2,9

8,5 24,4 16,9 22,0 21,4 6,8

16,3 41,0 15,7 15,1 7,4 6,8

7,6 37,9 21,2 19,7 12,1 1,5

6,3 19,9 22,7 36,9 11,4 2,8

14,1 27,9 16,9 18,9 15,4 6,8

7,3 5,8 18,0 39,8 25,7 3,4

4,6 9,6 22,9 41,2 20,0 1,7

22,2 22,2 44,4 11,1

11,7 26,6 19,4 21,8 15,7 4,8
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i i i -1d PŘehleD s tuDi JníCh ProGr aMů a s tuDi JníCh oBorů  
akreDitovanÝCh na fakultáCh (k  31.  12.  2011)

i i i ‑a  v Ý voJ Poč tu s tuDi JníCh ProGr aMů

350
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III-a Počet uskutečňovaných studijních programů

Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D.

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

III-b Studenti ve studijních programech

Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

77

34

31

37

112

36

50

45

123

39

57

49

120

34

61

48

119

34

61

48

155

43

59

52

146

43

51

52

160

46

47

55

158

52

39

57

159

55

35

58

41 045

5 746

1 570

28 472

5 257

6 211

42 475

1 838

27 142

7 284

44 391

6 640

2 058

26 365

9 328

45 915

6 904

2 306

25 466

11 239

47 831

7 364

3 261

23 730

13 476

48 982

7 637

4 436

21 372

15 537

51 375

7 668

5 664

19 527

18 516

52 842

7 972

6 670

18 044

20 156

53 848

8 089

7 656

17 013

21 090

53 311

8 128

8 508

16 283

20 392

Fakulta
 

Studijní programy Studijní obory

Bc. Mgr. Mgr. 
nav.

Pregrad.  
celkem

Ph.D.  
3leté

Ph.D.  
4leté

Ph.D.  
celkem

Bc. Mgr. Mgr. 
nav.

Pregrad.  
celkem

Ph.D.  
3leté

Ph.D.  
4leté

Ph.D.  
celkem

KTF 3 1 3 7 3 0 3 3 1 3 7 3 0 3

etf 2 1 1 4 2 2 4 3 1 3 7 4 4 8

HTF 5 2 4 11 1 0 1 14 8 12 34 2 0 2

PF 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 19 0 19

1.lf 2 2 1 5 7 18 25 6 0 4 10 1 1 2

2.lf 2 1 1 4 13 15 28 4 0 1 5 0 0 0

3.lf 2 1 0 3 12 14 26 5 0 0 5 0 0 0

lfP 0 3 0 3 17 16 32 0 0 0 0 1 0 1

lfhk 2 4 0 6 2 20 22 3 0 0 3 0 0 0

FaF 1 2 1 4 2 4 6 2 1 2 5 9 9 18

FF 15 15 15 45 10 0 10 74 59 65 198 50 0 51

Přf 9 10 8 27 31 30 61 22 11 36 69 6 1 7

MFF 3 5 4 12 3 3 6 13 33 34 80 24 25 49

Pedf 4 5 6 15 5 1 6 28 26 26 80 8 2 10

fsv 6 0 6 12 6 7 11 12 0 22 34 8 9 17

ftvs 2 2 2 6 2 2 4 9 4 8 21 1 0 1

fhs 1 0 5 6 4 1 5 1 0 9 10 3 0 3

Celkem 59 55 57 171 121 133 254 199 145 225 569 139 51 188



128 i i i -1a  Počet stuDiJníCh ProGraMů a oBorů (k 31. 10. 2011)

Celkem * je celkový počet různých studijních programů nezávisle na formě studia. 
Celkem ** je celkový počet různých studijních programů nezávisle na kmenovém oboru. 

Skupina oboru
 
 

Kód skupiny 
kmenových oborů

 
 

Programy

Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D. Celkem 

PF KF Celkem 
PF+KF

Celkem * PF KF Celkem 
PF+KF

Celkem * PF KF Celkem 
PF+KF

Celkem * PF KF Celkem 
PF+KF

Celkem * PF KF Celkem 
PF+KF

Celkem *

Přírodní vědy a nauky 11 až 18 11 3 14 11 1 0 1 1 11 3 14 11 37 39 76 39 60 45 105 62

technické vědy a nauky 21 až 39 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 3 2 5 3

zemědělské, lesnické a veterinární vědy 
a nauky

41 až 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy 
a nauky

51 až 53 3 3 6 3 4 0 4 4 2 0 2 2 31 37 68 37 40 40 80 46

společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74 17 8 25 17 11 3 14 11 18 8 26 18 13 13 26 13 59 32 91 59

ekonomie 62 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 3 1 4 3

Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 3 2

Pedagogika, učitelství a sociální péče 75 4 5 9 5 4 2 6 4 3 5 8 5 3 3 6 3 14 15 29 17

obory z oblasti psychologie 77 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 4 2 6 4

vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 4 2 6 4

Celkem ** 11 až 82 39 19 58 40 23 7 30 23 37 16 53 39 90 98 188 98 189 140 329 200
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Skupina oboru
 
 

Kód skupiny 
kmenových oborů

 
 

Programy

Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D. Celkem 

PF KF Celkem 
PF+KF

Celkem * PF KF Celkem 
PF+KF

Celkem * PF KF Celkem 
PF+KF

Celkem * PF KF Celkem 
PF+KF

Celkem * PF KF Celkem 
PF+KF

Celkem *

Přírodní vědy a nauky 11 až 18 11 3 14 11 1 0 1 1 11 3 14 11 37 39 76 39 60 45 105 62

technické vědy a nauky 21 až 39 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 3 2 5 3

zemědělské, lesnické a veterinární vědy 
a nauky

41 až 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy 
a nauky

51 až 53 3 3 6 3 4 0 4 4 2 0 2 2 31 37 68 37 40 40 80 46

společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74 17 8 25 17 11 3 14 11 18 8 26 18 13 13 26 13 59 32 91 59

ekonomie 62 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 3 1 4 3

Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 3 2

Pedagogika, učitelství a sociální péče 75 4 5 9 5 4 2 6 4 3 5 8 5 3 3 6 3 14 15 29 17

obory z oblasti psychologie 77 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 4 2 6 4

vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 4 2 6 4

Celkem ** 11 až 82 39 19 58 40 23 7 30 23 37 16 53 39 90 98 188 98 189 140 329 200
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Počet oborů odpovídá počtu různých kódů studijních oborů v rámci programu a fakulty, ve kterých k 31. 10. 2011 
studoval alespoň jeden student, který neměl přerušené studium (nejsou zahrnuti přijíždějící stážisté).

Fakulta
 

Programy Obory Programy 
celkem

Obory 
celkemBc. Mgr. Mgr. 

nav.
Pregrad. 
celkem

Ph.D. Bc. Mgr. Mgr. 
nav.

Pregrad. 
celkem

Ph.D.

KTF 3 1 3 7 3 3 1 3 7 3 10 10

etf 2 1 1 4 2 3 2 3 8 4 6 12

HTF 4 2 3 9 1 15 8 10 33 2 10 35

PF 0 1 0 1 1 0 1 0 1 19 2 20

1.lf 2 2 1 5 19 6 0 4 10 1 24 11

2.lf 2 1 1 4 14 4 0 1 5 0 18 5

3.lf 2 1 0 3 12 5 0 0 5 0 15 5

lfP 0 3 0 3 18 0 0 0 0 1 21 1

lfhk 2 2 0 4 20 2 0 0 2 0 24 2

FaF 1 1 1 3 4 1 1 1 3 12 7 15

FF 15 12 15 42 10 70 54 60 184 49 52 233

Přf 9 1 8 18 34 22 1 36 59 5 52 64

MFF 3 0 4 7 3 10 0 28 38 26 10 64

Pedf 4 5 5 14 6 28 26 26 80 9 20 89

fsv 6 0 6 12 6 12 0 19 31 9 18 40

ftvs 2 2 2 6 2 9 2 11 22 1 8 23

fhs 1 0 5 6 4 1 0 9 10 3 10 13

Celkem 58 35 55 148 159 191 96 211 498 144 307 642

→ Poznámky k tab. iii‑1g na následující straně
aJ – anglický jazyk; fJ – francouzský jazyk; nJ – německý jazyk
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Fakulta Studijní programy

Bc. Mgr. Mgr. nav. Celkem Ph.D.

3leté 4leté Celkem

AJ FJ NJ AJ FJ NJ AJ FJ NJ AJ FJ NJ AJ FJ NJ AJ FJ NJ AJ FJ NJ

KTF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

etf 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 4 0 0

HTF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

PF 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

1.lf 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 18 0 0 23 0 0

2.lf 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 13 0 0 15 0 0 28 0 0

3.lf 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 14 0 0 15 0 0

lfP 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 17 0 0 15 0 0 32 0 0

lfhk 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 20 0 0 22 0 0

FaF 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 5 0 0

FF 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 2 2 0 0 0 4 2 2

Přf 9 0 0 0 0 0 8 0 0 17 0 0 9 0 0 30 0 0 39 0 0

MFF 3 0 0 5 0 0 4 0 0 12 0 0 3 0 0 3 0 0 6 0 0

Pedf 1 0 0 2 0 0 3 0 0 6 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2

fsv 1 0 1 0 0 0 4 0 0 5 0 1 1 0 0 4 0 0 5 0 0

ftvs 2 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 4 0 0

fhs 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0

Celkem 17 0 1 18 0 0 25 2 2 60 2 2 65 2 5 128 0 0 193 2 5

Fakulta Studijní obory

Bc. Mgr. Mgr. nav. Celkem Ph.D.

3leté 4leté Celkem

AJ FJ NJ AJ FJ NJ AJ FJ NJ AJ FJ NJ AJ FJ NJ AJ FJ NJ AJ FJ NJ

KTF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

etf 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 0 0 4 0 0 8 0 0

HTF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

PF 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0

1.lf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0

2.lf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.lf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lfP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

lfhk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FaF 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 8 0 0 13 0 0

FF 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10 2 2 0 0 0 10 2 2

Přf 20 0 0 0 0 0 33 0 0 53 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

MFF 11 0 0 33 0 0 34 0 0 78 0 0 24 0 0 25 0 0 49 0 0

Pedf 6 0 0 6 0 0 6 0 0 18 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2

fsv 1 0 1 0 0 0 9 0 0 10 0 1 1 0 0 6 0 0 7 0 0

ftvs 2 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

fhs 1 0 0 0 0 0 4 2 1 5 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0

Celkem 41 0 1 42 0 0 92 2 2 174 2 3 64 1 5 45 0 0 108 1 5
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i i i -2a  Poč t y s tuDentů PoDle skuPin kMenov ÝCh oBorů (k 31.  10.  2011)

Pf – prezenční forma studia; kf – kombinovaná forma studia    

Název programu TEEME: Text and Event in 
Early Modern Europe

TEMA: Territoires 
européens (civilisation, 
nation, région, ville): 
identité et développement

EM SIE: Erasmus Mundus 
Masters in Special and 
Inclusive Education

IMESS: International 
Masters in Economy, 
State and Society

EuroPhilosophie: 
Philosophies allemande 
et française dans l’espace 
européen

LCT: European Masters 
Program in Language 
and Communication 
Technologies

IMISTE: International 
Master in Sports Tourism 
Engineering

Česko-německá studia/
Deutsch-tschechische 
Studien

Partnerské organizace university of kent, velká 
Británie; free university 
Berlin, německo; university 
of Porto, Portugalsko

eötvös loránd 
tudományegyetem, 
Budapešť, Maďarsko; 
École des hautes études 
en sciences sociales, Paříž, 
francie; universita degli 
studi di Catania, itálie

roehampton university, 
londýn, velká Británie; 
university of oslo, 
norsko; universiti sains 
Malaysia, Penang, 
Malajsie; university of 
kwazulu‑natal, Durban, 
Jar

university College 
london, velká Británie; 
Corvinus university of 
Budapest, Maďarsko; 
university of helsinki, 
finsko; Jagiellonian 
university, krakov, Polsko; 
university of Belgrade, 
Bělehrad, srbsko; 
university of tartu, 
estonsko; university 
– higher school of 
economics, Moskva, 
rusko

université de toulouse 
le Mirail, francie; 
université Catholique de 
louvain‑la‑neuve, Belgie; 
rheinische Wilhelm‑
fridrichs universität Bonn, 
německo; Bergische 
universität Wuppertal, 
německo; universidade de 
Coimbra, Portugalsko; hosei 
university, tokio, Japonsko; 
university of Memphis, 
usa; university of sao 
Carlos, Brazílie

saarland university in 
saarbrücken, německo; 
free university of Bozen – 
Bolzano, itálie; university 
of Malta; university of 
nancy 2, francie; university 
of Groningen, nizozemí; 
shanghai Jiao tong 
university, čína; university 
of Melbourne, austrálie

university of health 
and law lille 2, francie; 
instituto superior Da 
Maia, Porto, Portugalsko; 
university of thessaly, 
Řecko; university 
“alexandru ioan Cuza”, 
iaşi, rumunsko; university 
of Craiova, rumunsko; 
university of Balamand, 
libanon

universität regensburg, 
regensburg, německo

Počet přidružených organizací 17 15  5  

Počátek realizace programu 2010 2010 2005 2007 2007 2007 2010 2008

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) joint degree nebo double 
degree (podle průchodu 
studiem)

double nebo multiple 
degree (podle průchodu 
studiem)

joint degree double degree multiple degree double degree double nebo multiple 
degree

double degree

Délka studia (semestry) 6 4 3 4 4 4 4 6

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, 
magisterský, doktorský)

doktorský navazující magisterský navazující magisterský navazující magisterský navazující magisterský navazující magisterský navazující magisterský bakalářský

Fakulta
 

Skupina oboru
 

Kód skupiny kmenových oborů
 

Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D. Celkem

PF KF PF KF PF KF PF KF  

uk celkem Přírodní vědy a nauky 11 až 18 3 373 296 1 0 2 135 66 1 436 1 170 8477

uk celkem technické vědy a nauky 21 až 39 276 0 0 0 0 0 52 31 359

uk celkem zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0

uk celkem zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53 1 139 806 10 212 0 361 0 425 1 229 14 172

uk celkem společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74 7 111 1 866 708 16 3 287 1 033 860 1 277 16 158

uk celkem ekonomie 62 460 0 0 0 250 0 169 58 937

uk celkem Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 4 139 0 0 0 42 509 4 690

uk celkem Pedagogika, učitelství a sociální péče 75 2 658 1 466 636 230 744 405 114 221 6 474

uk celkem obory z oblasti psychologie 77 277 0 191 54 58 0 77 140 797

uk celkem vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82 664 0 89 7 169 0 110 208 1 247

UK celkem Celkem 11 až 82 15 958 4 434 15 976 307 7 004 1 504 3 285 4 843 53 311
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Název programu TEEME: Text and Event in 
Early Modern Europe

TEMA: Territoires 
européens (civilisation, 
nation, région, ville): 
identité et développement

EM SIE: Erasmus Mundus 
Masters in Special and 
Inclusive Education

IMESS: International 
Masters in Economy, 
State and Society

EuroPhilosophie: 
Philosophies allemande 
et française dans l’espace 
européen

LCT: European Masters 
Program in Language 
and Communication 
Technologies

IMISTE: International 
Master in Sports Tourism 
Engineering

Česko-německá studia/
Deutsch-tschechische 
Studien

Partnerské organizace university of kent, velká 
Británie; free university 
Berlin, německo; university 
of Porto, Portugalsko

eötvös loránd 
tudományegyetem, 
Budapešť, Maďarsko; 
École des hautes études 
en sciences sociales, Paříž, 
francie; universita degli 
studi di Catania, itálie

roehampton university, 
londýn, velká Británie; 
university of oslo, 
norsko; universiti sains 
Malaysia, Penang, 
Malajsie; university of 
kwazulu‑natal, Durban, 
Jar

university College 
london, velká Británie; 
Corvinus university of 
Budapest, Maďarsko; 
university of helsinki, 
finsko; Jagiellonian 
university, krakov, Polsko; 
university of Belgrade, 
Bělehrad, srbsko; 
university of tartu, 
estonsko; university 
– higher school of 
economics, Moskva, 
rusko

université de toulouse 
le Mirail, francie; 
université Catholique de 
louvain‑la‑neuve, Belgie; 
rheinische Wilhelm‑
fridrichs universität Bonn, 
německo; Bergische 
universität Wuppertal, 
německo; universidade de 
Coimbra, Portugalsko; hosei 
university, tokio, Japonsko; 
university of Memphis, 
usa; university of sao 
Carlos, Brazílie

saarland university in 
saarbrücken, německo; 
free university of Bozen – 
Bolzano, itálie; university 
of Malta; university of 
nancy 2, francie; university 
of Groningen, nizozemí; 
shanghai Jiao tong 
university, čína; university 
of Melbourne, austrálie

university of health 
and law lille 2, francie; 
instituto superior Da 
Maia, Porto, Portugalsko; 
university of thessaly, 
Řecko; university 
“alexandru ioan Cuza”, 
iaşi, rumunsko; university 
of Craiova, rumunsko; 
university of Balamand, 
libanon

universität regensburg, 
regensburg, německo

Počet přidružených organizací 17 15  5  

Počátek realizace programu 2010 2010 2005 2007 2007 2007 2010 2008

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) joint degree nebo double 
degree (podle průchodu 
studiem)

double nebo multiple 
degree (podle průchodu 
studiem)

joint degree double degree multiple degree double degree double nebo multiple 
degree

double degree

Délka studia (semestry) 6 4 3 4 4 4 4 6

Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, 
magisterský, doktorský)

doktorský navazující magisterský navazující magisterský navazující magisterský navazující magisterský navazující magisterský navazující magisterský bakalářský

Fakulta
 

Skupina oboru
 

Kód skupiny kmenových oborů
 

Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D. Celkem

PF KF PF KF PF KF PF KF  

uk celkem Přírodní vědy a nauky 11 až 18 3 373 296 1 0 2 135 66 1 436 1 170 8477

uk celkem technické vědy a nauky 21 až 39 276 0 0 0 0 0 52 31 359

uk celkem zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0

uk celkem zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53 1 139 806 10 212 0 361 0 425 1 229 14 172

uk celkem společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74 7 111 1 866 708 16 3 287 1 033 860 1 277 16 158

uk celkem ekonomie 62 460 0 0 0 250 0 169 58 937

uk celkem Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0 0 4 139 0 0 0 42 509 4 690

uk celkem Pedagogika, učitelství a sociální péče 75 2 658 1 466 636 230 744 405 114 221 6 474

uk celkem obory z oblasti psychologie 77 277 0 191 54 58 0 77 140 797

uk celkem vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82 664 0 89 7 169 0 110 208 1 247

UK celkem Celkem 11 až 82 15 958 4 434 15 976 307 7 004 1 504 3 285 4 843 53 311
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III-c Struktura studentů

Bc.

Mgr.

Mgr. nav.

Ph.D.

45 500

39 000

32 500

26 000

19 500

13 000

6 500

0

III-f Přihlášky ke studiu

52 000

58 500

65 000

Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D.

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

1 000

2 000

0

III-e Procento a počet studujících cizinců v r. 2010

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 790
1 493

34 232

9 378

1 972
1 779

28 648

15 364

2 185
2 153

29 522

18 927

1 961
2 616

28 915

20 913

1 994

3 769

23 332

25 397

1 979

5 290

19 594

29 533

1 861

6 271

17 770

35 639

1 938

7 664

17 992

34 027

2 158

9 604

17 392

35 391

46 893 47 763

52 787
54 405 54 492

56 396

61 541 61 621

64 545
1 875

11 168

17 819

33 682

64 544

9,8 %

4 005

10,1 %

4 305

11,5 %

5 093

12,1 %

5 561

12,7 %

6 079

13,1 %

6 416

13,0 %

6 697

13,4 %

7 093

13,6 %

7 327

13,7 %

7 321

i i i ‑ b  s tuDenti  ve s tuDi JníCh ProGr aMeCh

ii i ‑ c  s truk tur a s tuDentů

38,3 %

15,2 %

16,0 %

30,5 %

350

300

250

200

150

100

50

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

III-a Počet uskutečňovaných studijních programů

Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D.

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

III-b Studenti ve studijních programech

Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

77

34

31

37

112

36

50

45

123

39

57

49

120

34

61

48

119

34

61

48

155

43

59

52

146

43

51

52

160

46

47

55

158

52

39

57

159

55

35

58

41 045

5 746

1 570

28 472

5 257

6 211

42 475

1 838

27 142

7 284

44 391

6 640

2 058

26 365

9 328

45 915

6 904

2 306

25 466

11 239

47 831

7 364

3 261

23 730

13 476

48 982

7 637

4 436

21 372

15 537

51 375

7 668

5 664

19 527

18 516

52 842

7 972

6 670

18 044

20 156

53 848

8 089

7 656

17 013

21 090

53 311

8 128

8 508

16 283

20 392
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i i i ‑ d  Poče t s tuDentů uk PoDle kr a Jů čr a s tátů

Kraj Počet
A 16 606
s 7 975
sk 3 376
svět 3 350
C 2 942
u 2 748
H 2 489
P 2 228
T 1 913
l 1 844
J 1 752
e 1 714
K 1 182
z 1 116
B 1 077
M 999

 

Země Počet
P 321
GB 300
ru 291
Gr 284
Malajsie 237
n 216

 

Fakulta PF KF Celkem

KTF 511 417 928

etf 498 296 794

HTF 931 126 1 057

PF 4 181 509 4 690

1.lf 4 170 866 5 036

2.lf 1 434 265 1 699

3.lf 1 425 439 1 864

lfP 1 966 135 2 101

lfhk 1 475 367 1 842

FaF 1 473 198 1 671

FF 6 912 1 910 8 822

Přf 4 440 591 5 031

MFF 2 530 681 3 211

Pedf 3 392 1 861 5 253

fsv 3 509 1 130 4 639

ftvs 1 624 514 2 138

fhs 1 752 783 2 535

Celkem 42 223 11 088 53 311

Pf – prezenční forma studia; kf – kombinovaná forma studia    

A

S

U

SK

K

P

C

J

B

ostatní státy světa

III-d Počet studentů geograficky

III-j Počet uchazečů geograficky - stejná mapa

M

Z

TE

L

H
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Fakulta Kód Název Muži Ženy Cizinci Cizí 
jazyk

PF KF Celkem

KTF B7105 historické vědy 22 63 4 0 85 0 85

KTF P7105 historické vědy 9 3 0 0 5 7 12

KTF n6107 humanitní studia 10 29 7 0 39 0 39

KTF B8109 obecná teorie a dějiny umění a kultury 35 122 4 0 157 0 157

KTF n8109 obecná teorie a dějiny umění a kultury 8 67 2 0 75 0 75

KTF P8109 obecná teorie a dějiny umění a kultury 11 25 2 0 25 11 36

KTF B6141 teologie 172 125 14 0 0 297 297

KTF M6141 teologie 97 16 12 0 113 0 113

KTF n6141 teologie 35 54 4 0 0 89 89

KTF P6141 teologie 17 8 4 0 12 13 25

KTF celkem 416 512 53 0 511 417 928

etf P6101 filozofie 7 5 2 0 6 6 12

etf B7508 sociální práce 71 342 8 0 246 167 413

etf B6141 teologie 106 92 26 0 114 84 198

etf M6141 teologie 32 19 7 0 41 10 51

etf n6141 teologie 11 45 1 0 55 1 56

etf P6141 teologie 40 24 11 0 36 28 64

ETF celkem 267 527 55 0 498 296 794

HTF B6107 humanitní studia 13 48 4 0 61 0 61

HTF n6107 humanitní studia 2 7 0 0 9 0 9

HTF B7508 sociální práce 21 121 5 0 142 0 142

HTF B7507 specializace v pedagogice 34 202 1 0 236 0 236

HTF B6141 teologie 135 174 21 0 240 69 309

HTF M6141 teologie 10 28 4 0 36 2 38

HTF n6141 teologie 46 112 14 0 137 21 158

HTF P6141 teologie 33 29 7 0 28 34 62

HTF M7504 učitelství pro střední školy 7 17 0 0 24 0 24

HTF n7504 učitelství pro střední školy 6 12 0 0 18 0 18

HTF celkem 307 750 56 0 931 126 1 057

PF M6805 Právo a právní věda 1 992 2 147 265 0 4 139 0 4 139

PF P6801 teoretické právní vědy 311 240 70 0 42 509 551

PF celkem 2 303 2 387 335 0 4 181 509 4 690

1.lf P1412 Biochemie a patobiochemie 32 64 16 0 43 53 96

1.lf P1516 Biologie a patologie buňky 11 18 10 0 14 15 29

1.lf P1804 Biomedicínská informatika 26 11 5 0 14 23 37

1.lf P5132 Dějiny lékařství 5 9 2 0 2 12 14

1.lf P5105 experimentální chirurgie 87 34 21 0 21 100 121

1.lf P5208 farmakologie a toxikologie 8 14 4 1 10 12 22

1.lf P5106 fyziologie a patofyziologie člověka 120 129 42 2 76 173 249

1.lf P5107 Gerontologie 9 7 3 0 2 14 16

1.lf P1517 imunologie 8 7 4 0 7 8 15

1.lf P5110 lékařská biofyzika 18 11 3 0 9 20 29
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Fakulta Kód Název Muži Ženy Cizinci Cizí 
jazyk

PF KF Celkem

1.lf P5131 lékařská etika 2 13 0 0 4 11 15

1.lf P5122 lékařská mikrobiologie 1 2 1 1 3 0 3

1.lf P1519 Molekulární a buněčná biologie, 
genetika a virologie

11 38 7 0 23 26 49

1.lf P5108 neurovědy 25 52 13 0 25 52 77

1.lf B5341 ošetřovatelství 6 199 15 0 61 144 205

1.lf P1522 Parazitologie 0 5 1 0 2 3 5

1.lf P5109 Preventivní medicína 19 35 10 0 18 36 54

1.lf P7701 Psychologie 36 48 15 0 45 39 84

1.lf B5345 specializace ve zdravotnictví 62 335 21 0 279 118 397

1.lf n5345 specializace ve zdravotnictví 12 94 4 0 106 0 106

1.lf M5103 všeobecné lékařství 1 022 1 932 1 127 498 2 954 0 2 954

1.lf P1529 vývojová a buněčná biologie 3 2 0 0 3 2 5

1.lf P5150 zobrazovací metody v lékařství 4 3 1 0 2 5 7

1.lf M5111 zubní lékařství 134 313 138 94 447 0 447

1.LF celkem 1 661 3 375 1 463 596 4 170 866 5 036

2.lf P1512 antropologie 6 5 1 0 4 7 11

2.lf P1412 Biochemie a patobiochemie 10 13 4 0 16 7 23

2.lf P1516 Biologie a patologie buňky 4 5 4 0 2 7 9

2.lf P1804 Biomedicínská informatika 4 3 0 0 4 3 7

2.lf P3919 Biomechanika 1 0 1 0 1 0 1

2.lf P5105 experimentální chirurgie 38 15 4 0 8 45 53

2.lf P5106 fyziologie a patofyziologie člověka 54 48 11 0 28 74 102

2.lf P1517 imunologie 4 16 3 0 9 11 20

2.lf P5110 lékařská biofyzika 10 7 2 0 3 14 17

2.lf P5122 lékařská mikrobiologie 1 0 0 0 1 0 1

2.lf P1519 Molekulární a buněčná biologie, 
genetika a virologie

10 29 3 0 15 24 39

2.lf P5108 neurovědy 34 36 22 2 24 46 70

2.lf B5341 ošetřovatelství 1 58 0 0 59 0 59

2.lf P5109 Preventivní medicína 6 19 2 0 7 18 25

2.lf B5345 specializace ve zdravotnictví 13 100 2 0 113 0 113

2.lf n5345 specializace ve zdravotnictví 10 47 6 0 57 0 57

2.lf M5103 všeobecné lékařství 468 615 361 193 1 083 0 1 083

2.lf P5150 zobrazovací metody v lékařství 6 3 1 0 0 9 9

2.LF celkem 680 1 019 427 195 1 434 265 1 699

3.lf P1412 Biochemie a patobiochemie 1 5 1 0 3 3 6

3.lf P1516 Biologie a patologie buňky 5 1 1 0 1 5 6

3.lf P5105 experimentální chirurgie 41 8 5 0 7 42 49

3.lf P5208 farmakologie a toxikologie 3 3 1 0 2 4 6

3.lf P5106 fyziologie a patofyziologie člověka 33 42 16 0 21 54 75

3.lf P1517 imunologie 2 5 3 0 3 4 7

3.lf P5110 lékařská biofyzika 4 2 4 0 3 3 6

i i i -2d –  Pokr ačování
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Fakulta Kód Název Muži Ženy Cizinci Cizí 
jazyk

PF KF Celkem

3.lf P1519 Molekulární a buněčná biologie, 
genetika a virologie

4 15 5 0 8 11 19

3.lf P5108 neurovědy 13 15 8 0 11 17 28

3.lf B5341 ošetřovatelství 13 220 5 0 53 180 233

3.lf P1522 Parazitologie 0 1 0 0 0 1 1

3.lf P5109 Preventivní medicína 24 32 7 0 7 49 56

3.lf B5345 specializace ve zdravotnictví 25 184 10 0 144 65 209

3.lf M5103 všeobecné lékařství 510 652 395 290 1 162 0 1 162

3.lf P1520 vývojová biologie 0 1 0 0 0 1 1

3.LF celkem 678 1 186 461 290 1 425 439 1 864

lfP P5112 anatomie, histologie a embryologie 6 4 1 0 3 7 10

lfP P1412 Biochemie a patobiochemie 3 3 0 0 1 5 6

lfP P5144 Dermatovenerologie 4 6 0 0 0 10 10

lfP P5113 fyziologie a patologická fyziologie 3 3 0 0 0 6 6

lfP P5114 Gynekologie a porodnictví 9 6 3 0 1 14 15

lfP P5115 hygiena, preventivní lékařství  
a epidemiologie

3 3 0 0 0 6 6

lfP P5116 Chirurgie 13 5 1 0 0 18 18

lfP P5118 lékařská farmakologie 0 2 0 0 0 2 2

lfP P5122 lékařská mikrobiologie 0 3 0 0 0 3 3

lfP P5143 neurologie a psychiatrie 2 4 0 0 1 5 6

lfP P5185 ortopedie 6 1 0 0 1 6 7

lfP P5137 otorhinolaryngologie 3 1 0 0 0 4 4

lfP P5145 Patologie 4 3 1 0 0 7 7

lfP P5124 Pediatrie 2 1 0 0 1 2 3

lfP P5146 radiologie 0 2 1 0 0 2 2

lfP P5128 sociální lékařství 3 1 0 0 1 3 4

lfP M5104 stomatologie 1 0 1 0 1 0 1

lfP P5104 stomatologie 1 2 0 0 0 3 3

lfP P5129 vnitřní nemoci 17 21 1 0 6 32 38

lfP M5103 všeobecné lékařství 622 994 443 352 1 616 0 1 616

lfP M5111 zubní lékařství 141 193 95 88 334 0 334

LFP celkem 843 1 258 547 440 1 966 135 2 101

lfhk P5112 anatomie, histologie a embryologie 4 2 1 0 1 5 6

lfhk P5113 fyziologie a patologická fyziologie 5 6 1 0 3 8 11

lfhk P5114 Gynekologie a porodnictví 8 2 1 0 0 10 10

lfhk P5163 hygiena, preventivní lékařství (čtyřleté) 2 9 1 0 1 10 11

lfhk P5116 Chirurgie 25 4 5 1 1 28 29

lfhk P5151 klinická biochemie 8 12 0 0 4 16 20

lfhk P5142 klinická onkologie a radioterapie 9 11 4 0 8 12 20

lfhk P5110 lékařská biofyzika 7 0 0 0 1 6 7

lfhk P5117 lékařská biologie 2 5 0 0 2 5 7

i i i -2d –  Pokr ačování
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Fakulta Kód Název Muži Ženy Cizinci Cizí 
jazyk

PF KF Celkem

lfhk P5118 lékařská farmakologie 1 6 0 0 4 3 7

lfhk P5120 lékařská chemie a biochemie 2 10 1 0 9 3 12

lfhk P5121 lékařská imunologie 2 6 1 1 4 4 8

lfhk P5122 lékařská mikrobiologie 0 7 0 0 1 6 7

lfhk P5147 oční lékařství 13 15 7 0 3 25 28

lfhk B5341 ošetřovatelství 2 82 2 0 0 84 84

lfhk P5145 Patologie 3 6 2 0 5 4 9

lfhk P5124 Pediatrie 2 7 1 0 2 7 9

lfhk P5127 Psychiatrie 3 4 1 0 0 7 7

lfhk P5146 radiologie 10 0 0 0 0 10 10

lfhk B5345 specializace ve zdravotnictví 8 74 0 0 26 56 82

lfhk P5104 stomatologie 5 7 1 1 0 12 12

lfhk P5129 vnitřní nemoci 37 20 12 2 11 46 57

lfhk M5103 všeobecné lékařství 475 664 350 283 1 139 0 1 139

lfhk M5111 zubní lékařství 120 130 77 74 250 0 250

LFHK celkem 753 1 089 468 362 1 475 367 1 842

FaF P1406 Biochemie 4 15 1 0 16 3 19

FaF M5206 farmacie 274 952 179 97 1 226 0 1 226

FaF P5206 farmacie 52 63 12 1 54 61 115

FaF P1402 organická chemie 9 5 2 0 11 3 14

FaF B5207 zdravotnická bioanalytika 20 213 8 0 103 130 233

FaF n5207 zdravotnická bioanalytika 6 54 1 0 60 0 60

FaF P5207 zdravotnická bioanalytika 0 4 0 0 3 1 4

FaF celkem 365 1 306 203 98 1 473 198 1 671

FF B7311 anglistika – amerikanistika 43 156 29 0 199 0 199

FF M7311 anglistika – amerikanistika 1 5 1 0 6 0 6

FF n7311 anglistika – amerikanistika 21 73 13 0 94 0 94

FF B7312 čeština v komunikaci neslyšících 9 65 1 0 74 0 74

FF n7312 čeština v komunikaci neslyšících 2 6 0 0 8 0 8

FF B7310 filologie 297 1 164 195 0 1 461 0 1 461

FF M7310 filologie 42 239 22 0 281 0 281

FF n7310 filologie 61 207 58 0 268 0 268

FF P7310 filologie 170 338 94 0 192 316 508

FF B6101 filozofie 147 80 24 0 227 0 227

FF M6101 filozofie 0 1 0 0 1 0 1

FF n6101 filozofie 21 11 2 0 32 0 32

FF P6101 filozofie 44 13 6 0 30 27 57

FF B7105 historické vědy 412 359 41 0 685 86 771

FF M7105 historické vědy 21 26 5 0 44 3 47

FF n7105 historické vědy 137 205 28 5 301 41 342

FF P7105 historické vědy 303 255 63 0 181 377 558

FF M6107 humanitní studia 41 97 7 0 138 0 138

i i i -2d –  Pokr ačování
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Fakulta Kód Název Muži Ženy Cizinci Cizí 
jazyk

PF KF Celkem

FF B6145 humanitní vědy 19 58 5 0 77 0 77

FF n6145 humanitní vědy 3 14 1 0 17 0 17

FF B7201 informační studia a knihovnictví 102 146 4 0 170 78 248

FF n7201 informační studia a knihovnictví 74 152 3 0 162 64 226

FF P7201 informační studia a knihovnictví 38 49 2 0 20 67 87

FF B6142 logika 19 23 4 0 42 0 42

FF M6142 logika 2 2 0 0 4 0 4

FF n6142 logika 7 2 1 0 9 0 9

FF P6142 logika 6 3 1 0 5 4 9

FF B8109 obecná teorie a dějiny umění a kultury 131 376 28 0 507 0 507

FF M8109 obecná teorie a dějiny umění a kultury 29 67 1 0 89 7 96

FF n8109 obecná teorie a dějiny umění a kultury 22 72 8 0 94 0 94

FF P8109 obecná teorie a dějiny umění a kultury 104 178 17 0 85 197 282

FF B7501 Pedagogika 63 237 3 0 157 143 300

FF M7501 Pedagogika 1 24 0 0 11 14 25

FF n7501 Pedagogika 27 246 2 0 134 139 273

FF P7501 Pedagogika 27 54 1 0 6 75 81

FF B6701 Politologie 82 46 6 0 128 0 128

FF M6701 Politologie 4 2 0 0 6 0 6

FF n6701 Politologie 35 35 3 0 70 0 70

FF P6701 Politologie 44 9 6 0 16 37 53

FF B7313 Překladatelství a tlumočnictví 20 79 23 0 99 0 99

FF M7313 Překladatelství a tlumočnictví 3 19 0 0 22 0 22

FF n7313 Překladatelství a tlumočnictví 8 47 1 0 55 0 55

FF B7701 Psychologie 29 91 7 0 120 0 120

FF M7701 Psychologie 52 187 18 0 185 54 239

FF P7701 Psychologie 30 63 9 0 21 72 93

FF B6731 sociální politika a sociální práce 8 102 4 0 28 82 110

FF n6731 sociální politika a sociální práce 9 88 3 0 97 0 97

FF B6703 sociologie 35 84 3 0 119 0 119

FF M6703 sociologie 6 9 1 0 15 0 15

FF n6703 sociologie 9 47 0 0 56 0 56

FF P6703 sociologie 20 29 2 0 22 27 49

FF n7504 učitelství pro střední školy 3 39 1 0 42 0 42

FF celkem 2 843 5 979 757 5 6 912 1 910 8 822

Přf P1403 analytická chemie 23 32 1 0 30 25 55

Přf P1524 anatomie a fyziologie rostlin 12 22 9 1 20 14 34

Přf P1401 anorganická chemie 22 8 2 0 19 11 30

Přf P1512 antropologie 5 11 3 0 6 10 16

Přf P1525 antropologie a genetika člověka 6 21 1 0 13 14 27

Přf P1202 aplikovaná geologie 26 22 4 1 17 31 48

Přf P1103 aplikovaná matematika 3 0 0 0 0 3 3
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Fakulta Kód Název Muži Ženy Cizinci Cizí 
jazyk

PF KF Celkem

Přf B1406 Biochemie 41 96 16 0 137 0 137

Přf n1406 Biochemie 20 43 8 0 63 0 63

Přf P1406 Biochemie 32 48 7 0 51 29 80

Přf B1501 Biologie 151 458 30 0 609 0 609

Přf n1501 Biologie 131 426 48 0 557 0 557

Přf P1507 Botanika 28 45 8 1 44 29 73

Přf B1303 Demografie 69 100 9 0 169 0 169

Přf n1303 Demografie 14 39 8 6 53 0 53

Přf P1303 Demografie 16 31 21 15 29 18 47

Přf P1514 ekologie 13 17 6 0 19 11 30

Přf B1601 ekologie a ochrana prostředí 43 83 13 0 126 0 126

Přf n1601 ekologie a ochrana prostředí 21 46 3 0 67 0 67

Přf P1601 ekologie a ochrana prostředí 6 9 0 0 1 14 15

Přf P3931 environmentální vědy 15 23 5 0 32 6 38

Přf P6144 filozofie a dějiny přírodních věd 11 6 1 0 10 7 17

Přf P1306 fyzická geografie a geoekologie 29 31 7 0 32 28 60

Přf P1404 fyzikální chemie 16 18 5 0 27 7 34

Přf P1521 fyziologie živočichů 11 33 6 0 36 8 44

Přf B1301 Geografie 213 154 15 0 367 0 367

Přf M1301 Geografie 1 0 0 0 1 0 1

Přf n1301 Geografie 162 143 27 0 305 0 305

Přf B1201 Geologie 110 121 14 0 231 0 231

Přf n1201 Geologie 61 67 8 0 128 0 128

Přf P1201 Geologie 30 22 2 0 25 27 52

Přf B1407 Chemie 88 103 21 0 191 0 191

Přf n1407 Chemie 58 80 13 0 138 0 138

Přf P1517 imunologie 21 31 10 0 25 27 52

Přf P1310 kartografie, geoinformatika a dálkový 
průzkum země

15 4 0 0 4 15 19

Přf B1413 klinická a toxikologická analýza 43 121 15 0 164 0 164

Přf n1413 klinická a toxikologická analýza 6 30 1 0 36 0 36

Přf P1405 Makromolekulární chemie 14 18 11 0 20 12 32

Přf P1510 Mikrobiologie 8 11 2 0 15 4 19

Přf P1415 Modelování chemických vlastností 
nano‑ a biostruktur

8 2 4 0 9 1 10

Přf P1519 Molekulární a buněčná biologie, 
genetika a virologie

56 94 33 1 81 69 150

Přf P1315 obecné otázky geografie 11 12 0 0 20 3 23

Přf P1402 organická chemie 29 22 17 0 35 16 51

Přf P1522 Parazitologie 11 19 5 0 21 9 30

Přf P1308 regionální a politická geografie 18 8 4 0 17 9 26

Přf P1309 sociální geografie a regionální rozvoj 30 29 8 1 38 21 59
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Fakulta Kód Název Muži Ženy Cizinci Cizí 
jazyk

PF KF Celkem

Přf B3912 speciální chemicko‑biologické obory 83 193 22 0 276 0 276

Přf P1526 teoretická a evoluční biologie 13 12 1 0 12 13 25

Přf P1529 vývojová a buněčná biologie 13 35 15 0 36 12 48

Přf P1520 vývojová biologie 4 4 4 0 0 8 8

Přf P1414 vzdělávání v chemii 23 31 2 0 12 42 54

Přf P1502 zoologie 42 62 11 0 66 38 104

PřF celkem 1 935 3 096 486 26 4 440 591 5 031

MFF B1701 fyzika 306 129 91 0 334 101 435

MFF n1701 fyzika 138 25 27 1 150 13 163

MFF P1701 fyzika 310 108 108 0 247 171 418

MFF B1801 informatika 542 64 122 0 487 119 606

MFF n1801 informatika 338 21 112 7 325 34 359

MFF P1801 informatika 133 23 36 0 89 67 156

MFF B1101 Matematika 387 247 170 0 558 76 634

MFF n1101 Matematika 169 99 72 0 249 19 268

MFF P1101 Matematika 128 41 29 1 91 78 169

MFF n7503 učitelství pro základní školy 3 0 0 0 0 3 3

MFF celkem 2 454 757 767 9 2 530 681 3 211

Pedf P6101 filozofie 20 14 1 0 10 24 34

Pedf P7105 historické vědy 26 17 2 0 16 27 43

Pedf M7501 Pedagogika 0 28 0 0 0 28 28

Pedf n7501 Pedagogika 1 85 0 0 0 86 86

Pedf P7501 Pedagogika 80 146 10 0 91 135 226

Pedf B7701 Psychologie 25 132 7 0 157 0 157

Pedf M7701 Psychologie 0 6 0 0 6 0 6

Pedf n7701 Psychologie 6 52 2 0 58 0 58

Pedf P7701 Psychologie 5 35 3 0 11 29 40

Pedf B7507 specializace v pedagogice 664 1 808 96 3 1 799 673 2 472

Pedf n7507 specializace v pedagogice 20 62 0 0 0 82 82

Pedf P7507 specializace v pedagogice 6 19 1 0 15 10 25

Pedf P7537 specializace v pedagogice (čtyřleté) 1 2 0 0 2 1 3

Pedf B7506 speciální pedagogika 10 210 6 0 78 142 220

Pedf M7506 speciální pedagogika 2 5 0 0 7 0 7

Pedf n7506 speciální pedagogika 9 83 1 0 43 49 92

Pedf M7504 učitelství pro střední školy 60 154 4 1 214 0 214

Pedf n7504 učitelství pro střední školy 108 445 25 1 507 46 553

Pedf M7503 učitelství pro základní školy 31 535 1 0 378 188 566

Pedf B7505 vychovatelství 113 228 1 0 0 341 341

PedF celkem 1 187 4 066 160 5 3 392 1 861 5 253

fsv B6201 ekonomické teorie 317 143 88 17 460 0 460

fsv n6201 ekonomické teorie 141 109 101 54 250 0 250

fsv P6201 ekonomické teorie 143 84 135 0 169 58 227
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Fakulta Kód Název Muži Ženy Cizinci Cizí 
jazyk

PF KF Celkem

fsv B7105 historické vědy 61 48 3 0 0 109 109

fsv P7105 historické vědy 19 12 4 0 17 14 31

fsv n6736 international economic and Political 
studies (Mezinárodní ekonomická 
a politická studia)

40 27 64 64 67 0 67

fsv B7202 Mediální a komunikační studia 279 471 24 0 406 344 750

fsv n7202 Mediální a komunikační studia 145 324 16 0 266 203 469

fsv P7202 Mediální a komunikační studia 21 28 3 0 21 28 49

fsv B6702 Mezinárodní teritoriální studia 234 309 68 0 404 139 543

fsv n6702 Mezinárodní teritoriální studia 76 101 39 22 177 0 177

fsv P6702 Mezinárodní teritoriální studia 28 24 7 0 27 25 52

fsv B6701 Politologie 160 119 25 0 279 0 279

fsv n6701 Politologie 141 164 53 11 305 0 305

fsv P6701 Politologie 43 27 11 0 32 38 70

fsv B6703 sociologie 134 236 18 0 370 0 370

fsv n6703 sociologie 100 242 17 0 213 129 342

fsv P6703 sociologie 41 48 8 0 46 43 89

FSV celkem 2 123 2 516 684 168 3 509 1 130 4 639

ftvs P3919 Biomechanika 28 16 4 1 19 25 44

ftvs P7403 kinantropologie 90 74 12 3 81 83 164

ftvs B5345 specializace ve zdravotnictví 114 216 74 69 301 29 330

ftvs n5345 specializace ve zdravotnictví 21 117 22 8 138 0 138

ftvs B7401 tělesná výchova a sport 615 284 28 6 727 172 899

ftvs M7401 tělesná výchova a sport 2 0 0 0 1 1 2

ftvs n7401 tělesná výchova a sport 317 242 16 0 355 204 559

ftvs M7504 učitelství pro střední školy 1 1 0 0 2 0 2

FTVS celkem 1 188 950 156 87 1 624 514 2 138

fhs P1512 antropologie 36 28 8 4 24 40 64

fhs n1601 ekologie a ochrana prostředí 17 47 6 0 64 0 64

fhs P1602 environmentální studia 11 6 0 0 6 11 17

fhs n6101 filozofie 20 9 27 27 29 0 29

fhs P6101 filozofie 11 32 1 0 6 37 43

fhs B6107 humanitní studia 460 1 062 144 0 1 116 406 1 522

fhs n6107 humanitní studia 105 421 42 1 323 203 526

fhs P6107 humanitní studia 25 24 1 0 41 8 49

fhs n7202 Mediální a komunikační studia 26 83 11 0 109 0 109

fhs n6731 sociální politika a sociální práce 16 96 3 0 34 78 112

FHS celkem 727 1 808 243 32 1 752 783 2 535

UK celkem 20 730 32 581 7 321 2 313 42 223 11 088 53 311

Cizí jazyk – studia s jiným než českým jazykem výuky
Pf – prezenční forma studia; kf – kombinovaná forma studia
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v ciz. jaz. – z toho v cizím jazyce

i i i -3a  z á JeM uCha zečů o s tuDiuM PoDle skuPin kMenov ÝCh oBorů

Fakulta Bc. Bc.  
v ciz. jaz.

Mgr. Mgr. 
v ciz. jaz.

Mgr. 
nav.

Mgr. nav. 
v ciz. jaz.

Ph.D. Ph.D. 
v ciz. jaz.

Celkem Z toho 
v ciz. jaz.

KTF 22 0 12 0 13 0 6 0 53 0

etf 34 0 7 0 1 0 13 0 55 0

HTF 31 0 4 0 14 0 7 0 56 0

PF 0 0 265 0 0 0 70 0 335 0

1.lf 36 0 1 265 592 4 0 158 4 1 463 596

2.lf 2 0 361 193 6 0 58 2 427 195

3.lf 15 0 395 290 0 0 51 0 461 290

lfP 0 0 539 440 0 0 8 0 547 440

lfhk 2 0 427 357 0 0 39 5 468 362

FaF 8 0 179 97 1 0 15 1 203 98

FF 377 0 55 0 124 5 201 0 757 5

Přf 155 0 0 0 116 6 215 20 486 26

MFF 383 0 0 0 211 8 173 1 767 9

Pedf 110 3 5 1 28 1 17 0 160 5

fsv 226 17 0 0 290 151 168 0 684 168

ftvs 102 75 0 0 38 8 16 4 156 87

fhs 144 0 0 0 89 28 10 4 243 32

Celkem 1 647 95 3 514 1 970 935 207 1 225 41 7 321 2 313

Skupina oborů Kód skupiny 
kmenových oborů

Přihlášek Přijetí Zapsaných

Přírodní vědy a nauky 11 až 18 6 756 4 099 2 692

technické vědy a nauky 21 až 39 430 240 144

zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43 0 0 0

zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53 17 784 5 234 3 605

společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74 21 942 7 750 5 208

ekonomie 62 769 421 321

Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 4 003 984 858

Pedagogika, učitelství a sociální péče 75 9 227 2 770 1 954

obory z oblasti psychologie 77 2 330 153 140

vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82 1 303 346 284

Celkem 11 až 82 64 544 21 997 14 984
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III-c Struktura studentů

Bc.

Mgr.

Mgr. nav.

Ph.D.

45 500

39 000

32 500

26 000

19 500

13 000

6 500

0

III-f Přihlášky ke studiu

52 000

58 500

65 000

Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D.

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

1 000

2 000

0

III-e Procento a počet studujících cizinců v r. 2010

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 790
1 493

34 232

9 378

1 972
1 779

28 648

15 364

2 185
2 153

29 522

18 927

1 961
2 616

28 915

20 913

1 994

3 769

23 332

25 397

1 979

5 290

19 594

29 533

1 861

6 271

17 770

35 639

1 938

7 664

17 992

34 027

2 158

9 604

17 392

35 391

46 893 47 763

52 787
54 405 54 492

56 396

61 541 61 621

64 545
1 875

11 168

17 819

33 682

64 544

9,8 %

4 005

10,1 %

4 305

11,5 %

5 093

12,1 %

5 561

12,7 %

6 079

13,1 %

6 416

13,0 %

6 697

13,4 %

7 093

13,6 %

7 327

13,7 %

7 321

i i i - f  v Ý voJ Poč tu PŘihl á Šek

III-c Struktura studentů

Bc.

Mgr.

Mgr. nav.

Ph.D.

45 500

39 000

32 500

26 000

19 500

13 000

6 500

0

III-f Přihlášky ke studiu

52 000

58 500

65 000

Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D.

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

1 000

2 000

0

III-e Procento a počet studujících cizinců v r. 2010

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 790
1 493

34 232

9 378

1 972
1 779

28 648

15 364

2 185
2 153

29 522

18 927

1 961
2 616

28 915

20 913

1 994

3 769

23 332

25 397

1 979

5 290

19 594

29 533

1 861

6 271

17 770

35 639

1 938

7 664

17 992

34 027

2 158

9 604

17 392

35 391

46 893 47 763

52 787
54 405 54 492

56 396

61 541 61 621

64 545
1 875

11 168

17 819

33 682

64 544

9,8 %

4 005

10,1 %

4 305

11,5 %

5 093

12,1 %

5 561

12,7 %

6 079

13,1 %

6 416

13,0 %

6 697

13,4 %

7 093

13,6 %

7 327

13,7 %

7 321



146

III-g Struktura přihlášek

Bc. 

Mgr.

Mgr. nav. 

Ph.D. 

III-h Struktura přijetí

Bc.

Mgr.

Mgr. nav.

Ph.D.

III-i Struktura zapsaných

Bc. 

Mgr. 

Mgr. nav. 

Ph.D. 

III-g Struktura přihlášek

Bc. 

Mgr.

Mgr. nav. 

Ph.D. 

III-h Struktura přijetí

Bc.

Mgr.

Mgr. nav.

Ph.D.

III-i Struktura zapsaných

Bc. 

Mgr. 

Mgr. nav. 

Ph.D. 

III-g Struktura přihlášek

Bc. 

Mgr.

Mgr. nav. 

Ph.D. 

III-h Struktura přijetí

Bc.

Mgr.

Mgr. nav.

Ph.D.

III-i Struktura zapsaných

Bc. 

Mgr. 

Mgr. nav. 

Ph.D. 

i i i -g  s truk tur a PŘihl á Šek

52,2 %

27,6 %

17,3 %

2,9 %

i i i -h  s truk tur a PŘi Je t í

i i i - i  s truk tur a z aPsanÝCh

ii i - j  Poče t uCha zečů PoDle kr a Jů čr a s tátů

Kraj Počet
A 18 115
s 10 595
u 4 241
svět 4 151
C 3 686
sk 3 440
H 2 958
P 2 610
l 2 376
J 2 303
T 2 272
e 2 037
B 1 666
K 1 470
z 1 432
M 1 172

 

Země Počet

ru 811

n 364

uk 312

ua 259

kaz 242

D 219
 

48,6 %

22,2 %

22,6 %

6,7 %

46,3 %

22,1 %

22,8 %

8,8 %

A

S

U

SK

K

P

C

J

B

ostatní státy světa

III-d Počet studentů geograficky

III-j Počet uchazečů geograficky - stejná mapa

M

Z

TE

L

H



147i i i -h  s truk tur a PŘi Je t í i i i -4 a  Celkov Ý Poče t aBsolventů

ii i -4b Celkov Ý Poče t aBsolventů PoDle fakult

Pf – prezenční forma studia; kf – kombinovaná forma studia

Skupina oborů
 

Kód skupiny 
kmenových oborů 

Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D. Celkem

PF KF PF KF PF KF PF KF  

Přírodní vědy a nauky 11 až 18 686 18 8 0 693 4 51 222 1 682

technické vědy a nauky 21 až 39 59 0 0 0 0 0 0 0 59

zemědělské, lesnické a 
veterinární vědy a nauky

41 až 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravotní, lékařské a 
farmaceutické vědy a nauky

51 až 53 306 175 1 399 0 132 0 7 107 2 126

společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74 1 083 193 348 15 600 223 16 180 2 658

ekonomie 62 83 0 0 0 60 0 2 6 151

Právo, právní a veřejnosprávní 
činnost

68 0 0 546 0 0 0 3 51 600

Pedagogika, učitelství a sociální 
péče

75 432 315 339 29 87 68 1 25 1 296

obory z oblasti psychologie 77 38 0 50 22 4 0 0 15 129

vědy a nauky o kultuře a umění 81, 82 100 0 38 2 31 0 0 29 200

Celkem 11 až 82 2 787 701 2 728 68 1 607 295 80 635 8 901

Počty odpovídají počtu studií, která ukončila studium mezi 1. 1. 2011 a 31. 12. 2011 absolvováním.
Pf – prezenční forma studia; kf – kombinovaná forma studia

Fakulta PF KF Celkem

KTF 73 54 127

etf 67 38 105

HTF 156 18 174

PF 549 51 600

1.lf 526 91 617

2.lf 225 12 237

3.lf 250 91 341

lfP 261 17 278

lfhk 204 64 268

FaF 269 45 314

FF 1 121 273 1 394

Přf 970 136 1 106

MFF 507 77 584

Pedf 688 350 1 038

fsv 708 176 884

ftvs 367 108 475

fhs 261 98 359

Celkem 7 202 1 699 8 901

Počet různých navazujících magisterských studií s datem zápisu mezi 1. 6. 2011 a 31. 10. 2011 3 545

z toho počet studií, ke kterým existuje  absolvované bakalářské studium na uk 2 339 (65,98 %)
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III-m Struktura důvodů úlev na poplatcích

sociální situace 

stud. výsledky, věd. činnost, zahr. pobyt 

zdrav. důvody 

Opatření rektora 12/2003 a 4/2007 

III-l Struktura absolventů

Bc. 

Mgr. 

Mgr. nav. 

Ph.D. 

9 000

7 200

5 400

3 600

1 800

0

III-k Počet absolventů

Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

4 900
359
301

3 337

903

358
5 237

367

3 615

897

5 572
496
407

3 705

964

5 626
446
550

3 504

1 124

6 551

555

554

3 633

1 809

7 216

633

708

3 560

2 315

7 454

659

1 004

3 264

2 527

8 354

640

1 455

3 370

2 889

8 638

607

1 774

3 099

3 158

8 901

715

1 902

2 796

3 488

i i i ‑ k  v Ý voJ Poč tu aBsolventů

ii i ‑ l  s truk tur a aBsolventů

39,2 %

31,4 %

21,4 %

8,0 %

III-m Struktura důvodů úlev na poplatcích

sociální situace 

stud. výsledky, věd. činnost, zahr. pobyt 

zdrav. důvody 

Opatření rektora 12/2003 a 4/2007 

III-l Struktura absolventů

Bc. 

Mgr. 

Mgr. nav. 

Ph.D. 

9 000

7 200

5 400

3 600

1 800

0

III-k Počet absolventů

Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

4 900
359
301

3 337

903

358
5 237

367

3 615

897

5 572
496
407

3 705

964

5 626
446
550

3 504

1 124

6 551

555

554

3 633

1 809

7 216

633

708

3 560

2 315

7 454

659

1 004

3 264

2 527

8 354

640

1 455

3 370

2 889

8 638

607

1 774

3 099

3 158

8 901

715

1 902

2 796

3 488

→ Poznámky k tab. iii‑7a na následující straně
4–1s = za vynikající studijní výsledky – přiznaná na 1 semestr – dle článku 4 stipendijního řádu uk; 4–r = za vynikající studijní 
výsledky – přiznaná na celý akademický rok – dle článku 4 stipendijního řádu uk; 5-1a = za vynikající vědecké, výzkumné, 
vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle článku 5 odst. 1 písm. a) stipendijního 
řádu uk; 5-1b = v případě mimořádné situace studenta dle článku 5 odst. 1 písm. b) stipendijního řádu uk; 5-1d = v případech 
zvláštního zřetele hodných dle článku 5 odst. 1 písm. d) stipendijního řádu uk; S = sociální stipendium; U = ubytovací stipen‑
dium; 5-1cZ = na podporu studia v zahraničí dle článku 5 odst. 1 písm. c) stipendijního řádu uk; LLP = ... z toho llP/erasmus; 
CE = ... z toho CeePus; AK = ... z toho aktion; jiné = ... jiné; 5-1cC = na podporu studia v čr dle článku 5 odst. 1 písm. c) 
stipendijního řádu uk; 3-1c = studentům doktorských studijních programů dle článku 3 odst. 1 písm. c) stipendijního řádu uk 
(byť jen v části akademického roku); úč. = účelová stipendia pro doktorandy – počet doktorandů, kterým bylo přiznáno účelové 
stipendium (bez rozlišení); jiná = jiná stipendia



149i i i -4 e  se znaM sMluv o DvoJíM veDení  DisertačníCh Pr aCí  
uz avŘenÝCh na ins t ituCionální  Úrovni

Počet současně studovaných studií Počet osob

1 49 944

2 1 619

3 39

4 3

i i i - 6b Poče t souč a sně s tuDovanÝCh s tuDií  na uk

i i i -7a  Poče t PŘiznanÝCh s t iPenDií

Fakulta Obor Zahraniční univerzita Vyslání / přijetí

FF anglická a americká literatura université sorbonne nouvelle – Paris 3, francie v

FF historie ludwig‑Maximilians‑universität München, německo v

FF hudební věda universität leipzig, německo v

FF románské literatury université lumiere‑lyon 2, francie v

FF translatologie katholieke universiteit leuven, Belgie v

MFF Biofyzika université Pierre et Marie Curie, francie v

MFF fyzika institut national Polytechnique de toulouse, francie v

MFF fyzika université Pierre et Marie Curie, francie v

MFF Matematika universität heidelberg, německo v P

fsv sociologie université Paris‑est, francie v

fhs antropologie ludwig‑Maximilians‑universität München, německo P

Fakulta 4–1s 4-r 5-1a 5-1b 5-1d S U 5-1cZ LLP CE AK jiné 5-1cC CE AK 3-1c úč. jiná

KTF 0 63 0 0 82 6 270 20 19 0 0 1 0 0 0 52 26 0

etf 0 30 22 0 0 6 248 29 13 0 0 16 0 0 0 50 27 0

HTF 0 53 0 0 13 12 377 18 18 0 0 0 1 1 0 28 1 31

PF 0 0 0 0 0 30 3 267 239 239 0 0 0 0 0 0 426 0 0

1.lf 0 291 77 0 195 33 3 302 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.lf 0 0 0 0 0 16 1 265 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.lf 0 170 1 0 35 13 1 103 50 50 0 0 0 1 1 0 66 0 194

lfP 0 214 34 0 0 26 1 366 15 10 0 0 5 0 0 0 0 16 114

lfhk 0 111 108 0 31 18 989 24 24 0 0 0 0 0 0 74 0 0

FaF 0 105 4 0 50 23 1 445 57 57 0 0 0 0 0 0 103 96 4

FF 0 397 190 0 912 59 4 611 647 376 0 0 271 42 40 2 749 0 103

Přf 0 278 43 0 175 42 3 800 146 146 0 0 0 0 0 0 1 012 54 1 059

MFF 0 156 397 0 403 30 2 359 85 85 0 0 0 0 0 0 581 81 0

Pedf 0 334 857 152 0 29 2 389 116 116 0 0 0 0 0 0 162 97 0

fsv 0 242 0 0 47 23 3 020 358 311 0 0 47 0 0 0 197 362 38

ftvs 926 0 116 0 0 10 1 423 40 40 0 0 0 0 0 0 950 0 61

fhs 295 0 0 0 165 11 1 233 58 57 0 0 1 2 2 0 81 35 431

Celkem 1 221 2 444 1 849 152 2 108 387 32 467 2 085 1 744 0 0 341 46 44 2 4 531 795 2 035
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III-m Struktura důvodů úlev na poplatcích

sociální situace 

stud. výsledky, věd. činnost, zahr. pobyt 

zdrav. důvody 

Opatření rektora 12/2003 a 4/2007 

III-l Struktura absolventů

Bc. 

Mgr. 

Mgr. nav. 

Ph.D. 

9 000

7 200

5 400

3 600

1 800

0

III-k Počet absolventů

Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

4 900
359
301

3 337

903

358
5 237

367

3 615

897

5 572
496
407

3 705

964

5 626
446
550

3 504

1 124

6 551

555

554

3 633

1 809

7 216

633

708

3 560

2 315

7 454

659

1 004

3 264

2 527

8 354

640

1 455

3 370

2 889

8 638

607

1 774

3 099

3 158

8 901

715

1 902

2 796

3 488

i i i -7c  PoPl atk y sPoJenÉ se s tuDieM, Úle v y na PoPl atCíCh

i i i ‑ m s truk tur a DůvoDů Úle v na PoPl atCíCh sPoJenÝCh se s tuDieM

20,8 %

9,2 %

20,1 %

50,0 %

i i i -8a  uBy tování  s tuDentů

Poplatek Počet 
vyměřených 

poplatků

Suma 
vyměřených 

poplatků 
v tis. Kč

Počet 
podaných 

žádostí

Počet plně 
prominutých 

žádostí *

Počet 
částečně 

prominutých 
žádostí

Suma úlev 
v tis. Kč *

za další studium 1 481 3 674 202 90 0 209

za delší studium 11 425 140 637 5 125 2 176 384 30 211

*zahrnuje i zrušené poplatky, nezahrnuje podmíněné prominutí poplatku na základě or č.16/2006

 Ubytování českých studentů Ubytování zahraničních 
studentů

Celkem

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem

Praha 3 269 3 754 7 023 1 303 1 180 2 483 4 572 4 934 9 506

Plzeň 223 265 488 77 43 119 299 308 607

hradec králové 416 824 1 240 24 21 45 440 845 1 285

Celkem 3 908 4 844 8 751 1 403 1 244 2 647 5 311 6 087 11 398
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i i i -12 Ceny uDělenÉ s tuDentůM a aBsolventůM

lůžková kapacita kolejí celková 13 333

Počet lůžek v pronajatých zařízeních 0

Počet podaných žádostí o ubytování k 31. 12. 2011 13 578

Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31. 12. 2011 13 012

Podíl kladně vyřízených žádostí o ubytování 95,80 %

Počet lůžkodnů 3 662 288

  

Počet vydaných hlavních jídel  

studenti 924 166

zaměstnanci 125 035

ostatní 109 603

Celkem 1 158 804

Cena MŠMT – 2011 (ceny byly předány 24. 11. 2011 na MŠMt čr) 

1.lf Mgr. Daniela Burská, Ph.D.

Přf rnDr. Barbara eignerová, Ph.D.

  

Cena Josefa Hlávky – 2011 (ceny byly předány 16. 11. 2011 na zámku Josefa hlávky v lužanech u Přeštic) 

KTF Mgr. Martin kočí

etf Bc. lenka Žáková

HTF nenavrhla

PF Mgr. Jana Bělochová

1.lf Mgr. Daniela Burská, Ph.D.

2.lf MuDr. Markéta kubričanová Žaliová, Ph.D.

3.lf nenavrhla

lfP MuDr. Miroslava čedíková

lfhk nenavrhla

FaF Mgr. Pavlína hašková

FF Mgr. tomáš koblížek

Přf rnDr. Milan kožíšek, Ph.D.

MFF rnDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Pedf PhDr. Jan herman, Ph.D.

fsv Bc. Barbora votavová

ftvs Mgr. lenka kovářová, Ph.D., MBa

fhs Mgr. Jakub Marek, Ph.D.

  

CENA rEKTOrA – 2011 (ceny byly předány na vr 26. 1. 2012) 

Cena prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů 

lfP MuDr. ondřej vyčítal

lfhk Bc. lucie nováčková



152 i i i -12 Pokr ačování

Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů

cena nebyla udělena

  

Cena prof. rNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů 

Přf Mgr. Petr kohout

Přf Bc. Jitka Šlegerová

  

Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů

KTF Mgr. Marie hlaváčová

HTF Mgr. Marek vinklát

  

Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia 

Přf Mgr. Michal Pitoňák

i i i -13b hoDnoCení  Dok tor skÉho s tuDia v ak aDeMiCkÉM roCe 2010/2011

Fakulta/Součást Hodnoceno doktorandů Vedení Individuální studijní plán Nesplnil ISP 
hodnocen C

Zahraniční stáže Počet školitelů

 
 

PF KF PF KF Stud. ukonč. do 3 měs. nad 3 měs. celkem Působiště školitele

  UK AV Čr ostatní A B C A B C PF KF PF KF PF KF UK AVČr ostatní

KTF 59 38 21 56 1 2 38 0 0 17 0 4 0 4 2 0 2 1 20 18 1 1

etf 69 32 37 69 0 0 23 7 2 28 9 0 2 0 3 5 4 4 48 48 0 0

HTF 46 20 26 44 2 0 15 5 0 17 8 1 0 1 3 3 0 2 27 25 2 0

PF 314 22 292 314 0 0 22 0 0 243 45 4 0 4 0 0 0 0 146 146 0 0

1.lf 701 296 405 564 35 102 249 45 2 286 118 1 2 1 32 66 19 21 510 408 30 72

2.lf 306 116 190 227 46 33 103 13 0 141 49 0 0 0 0 0 0 0 244 180 37 27

3.lf 181 44 137 164 5 12 34 10 0 102 35 0 0 0 0 3 0 1 93 80 3 10

lfP 158 15 143 158 0 0 13 2 0 102 28 13 0 13 0 22 0 5 70 70 0 0

lfhk 243 53 190 228 0 15 49 4 0 141 49 0 0 0 2 12 3 7 243 229 0 14

FaF 139 77 62 131 6 2 77 0 0 51 0 11 0 11 1 0 10 1 99 92 5 2

FF 1 527 555 972 1 298 99 130 468 66 21 773 107 92 21 92 88 56 36 31 469 345 42 82

Přf 1 030 655 375 591 335 104 529 122 4 236 115 24 4 24 52 20 37 8 867 473 302 92

MFF 637 397 240 475 152 10 394 3 0 226 6 8 0 8 166 29 36 8 570 422 138 10

Pedf 314 128 186 271 16 27 103 20 5 130 39 17 5 17 26 39 7 8 229 193 9 27

fsv 314 181 133 275 18 21 144 31 6 108 6 19 6 19 25 9 7 5 231 195 16 20

ftvs 163 79 84 152 0 11 58 20 1 61 15 8 1 8 7 4 2 1 87 76 0 11

fhs 163 65 98 150 5 8 51 5 9 66 15 17 9 17 9 8 4 5 112 101 4 7

CerGe 101 61 40 22 79 0 57 4 0 26 13 1 0 1 0 0 0 0 46 14 32 0

Celkem 6 465 2 834 3 631 5 189 799 477 2 427 357 50 2 754 657 220 50 220 416 276 167 108 4 111 3 115 621 375

isP – individuální studijní plán; Pf – prezenční forma studia; kf – kombinovaná forma studia; a – splnil isP; B – částečně splnil isP; 
C – nesplnil isP; vedení – uvádějí se počty doktorandů vedených školiteli, jejichž základní pracoviště je na uk, avčr, resp. jinde 
(ostatní); Počet školitelů – počet fyzických osob
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Fakulta/Součást Hodnoceno doktorandů Vedení Individuální studijní plán Nesplnil ISP 
hodnocen C

Zahraniční stáže Počet školitelů

 
 

PF KF PF KF Stud. ukonč. do 3 měs. nad 3 měs. celkem Působiště školitele

  UK AV Čr ostatní A B C A B C PF KF PF KF PF KF UK AVČr ostatní

KTF 59 38 21 56 1 2 38 0 0 17 0 4 0 4 2 0 2 1 20 18 1 1

etf 69 32 37 69 0 0 23 7 2 28 9 0 2 0 3 5 4 4 48 48 0 0

HTF 46 20 26 44 2 0 15 5 0 17 8 1 0 1 3 3 0 2 27 25 2 0

PF 314 22 292 314 0 0 22 0 0 243 45 4 0 4 0 0 0 0 146 146 0 0

1.lf 701 296 405 564 35 102 249 45 2 286 118 1 2 1 32 66 19 21 510 408 30 72

2.lf 306 116 190 227 46 33 103 13 0 141 49 0 0 0 0 0 0 0 244 180 37 27

3.lf 181 44 137 164 5 12 34 10 0 102 35 0 0 0 0 3 0 1 93 80 3 10

lfP 158 15 143 158 0 0 13 2 0 102 28 13 0 13 0 22 0 5 70 70 0 0

lfhk 243 53 190 228 0 15 49 4 0 141 49 0 0 0 2 12 3 7 243 229 0 14

FaF 139 77 62 131 6 2 77 0 0 51 0 11 0 11 1 0 10 1 99 92 5 2

FF 1 527 555 972 1 298 99 130 468 66 21 773 107 92 21 92 88 56 36 31 469 345 42 82

Přf 1 030 655 375 591 335 104 529 122 4 236 115 24 4 24 52 20 37 8 867 473 302 92

MFF 637 397 240 475 152 10 394 3 0 226 6 8 0 8 166 29 36 8 570 422 138 10

Pedf 314 128 186 271 16 27 103 20 5 130 39 17 5 17 26 39 7 8 229 193 9 27

fsv 314 181 133 275 18 21 144 31 6 108 6 19 6 19 25 9 7 5 231 195 16 20

ftvs 163 79 84 152 0 11 58 20 1 61 15 8 1 8 7 4 2 1 87 76 0 11

fhs 163 65 98 150 5 8 51 5 9 66 15 17 9 17 9 8 4 5 112 101 4 7

CerGe 101 61 40 22 79 0 57 4 0 26 13 1 0 1 0 0 0 0 46 14 32 0

Celkem 6 465 2 834 3 631 5 189 799 477 2 427 357 50 2 754 657 220 50 220 416 276 167 108 4 111 3 115 621 375

i i i -13a  Poče t aBsolventů riGorózního Řízení

Fakulta Počet absolventů

KTF 2

etf 0

HTF 8

PF 151

1.lf 0

2.lf 0

3.lf 0

lfP 0

lfhk 0

Fakulta Počet absolventů

FaF 29

FF 112

Přf 81

MFF 50

Pedf 34

fsv 70

ftvs 3

fhs 0

Celkem 540
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i i i ‑ n  kur z y C Ž v  
(CelkeM 377 kur zů)

* – z toho počet kurzů, jejichž účastníci byli přijímáni do akreditovaných studijních programů podle § 60 zákona o vysokých školách.

i i i -14 a  Poče t kur zů CeloŽivotního v zDěl ávání  PoDle skuPin kMenov ÝCh oBorů

Skupiny oborů
 
 

Kód 
skupiny 
oborů

 
 

Počet kurzů CŽV Celkem Z toho 
§ 60*kurzy orientované 

na výkon povolání
kurzy 

zájmové
U3V 

do 15 
hod.

16-100 
hod.

101 
hod. 

a více

do 15 
hod.

16-100 
hod.

101 
hod. 

a více

Přírodní vědy a nauky 11 až 18 0 23 0 0 1 0 20 44 0

technické vědy a nauky 21 až 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zemědělské, lesnické 
a veterinární vědy a nauky

41 až 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zdravotnické, lékařské  
a farm. vědy a nauky

51 až 53 0 4 0 0 8 7 4 23 7

společenské vědy, nauky 
a služby

61, 65, 67,  
71 až 74

3 17 2 1 12 5 39 79 6

ekonomie 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Právo, právní 
a veřejnosprávní činnost

68 3 17 4 0 0 0 0 24 0

Pedagogika, učitelství a 
sociální péče

75 1 17 44 3 36 4 5 110 2

obory z oblasti psychologie 77 0 1 4 0 1 0 4 10 0

vědy a nauky o kultuře 
a umění

81, 82 1 1 0 0 2 2 19 25 0

Celkem 11 až 82 8 80 54 4 60 18 91 315 15

III-n Kurzy CŽV (celkem 377 kurzů)

FTVS
8,2 %

ÚJOP
15,6 %FHS

8,5 %

KTF
0,8 %

ÚK
0,3 %

ETF
0,5 %

HTF
5,3 %

PF
6,4 %
1. LF
1,6 % 3. LF

1,9 %
LFP

1,3 %
LFHK
0,3 %FaF

0,5 %

FF
14,9 %

PřF
8,5 %

MFF
5,3 %

PedF
16,4 %

FSV
3,7 %

120 000

100 000

80 000

60 000

20 000

40 000

0

(6) (6) (6) (6) (9) (13) (13) (13) (13) (13)

(v závorce je uveden počet center)

IV-a Výzkumná centra přidělené prostředky v tis. Kč

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

90 205
81 649 89 024

40 440

82 584
70 671

99 886 99 862
104 706

90 742



155iv-1 tuzeMskÉ ProGraMy a ProJekt y i.  (rezortní) – vŠeChny ProJekt y BěŽíCí k 31. 12. 2011

iv-3 Poče t Gr antů nově z ísk anÝCh z  Ga čr

LS 
rezortní výzkum

2B 
Zdravý a kvalitní život

2D 
Sociálně-ekonomický 

rozvoj společnosti

Celkem

UK celkem 2 10 3 15

GA AV TA Čr MZd – 
IGA

MZd – 
ostatní

MPO MK MZV MŽP MMr

UK celkem 55 10 113 3 14 8 5 3 2

          

MD MZe MPSV MF MV MO Kraje a 
obce

Další Celkem

UK celkem 1 8 0 2 5 1 14 57 301

iv-2a  tuzeMskÉ ProGr aMy a ProJek t y i i .  (MiMore zortní)  –  
vŠeChny ProJek t y Bě ŽíC í  k  31.  12.  2011

GA AV – Grantová agentura akademie věd čr; TA Čr – technologická agentura čr; MZd – IGA – interní grantová agentura 
Ministerstva zdravotnictví; MZd – ostatní – Ministerstvo zdravotnictví; MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu; MK – Ministerstvo 
kultury; MZV – Ministerstvo zahraničních věcí; MŽP – Ministerstvo životního prostředí; MMr – Ministerstvo pro místní rozvoj; 
MD – Ministerstvo dopravy; MZe – Ministerstvo zemědělství; MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí; MF – Ministerstvo 
financí; MV – Ministerstvo vnitra; MO – Ministerstvo obrany

Fakulta/Součást 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem

KTF 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

etf 0 3 2 0 1 1 1 0 0 0 8

HTF 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5

PF 0 2 1 1 1 0 2 3 3 2 15

1.lf 11 7 7 12 4 7 7 9 3 2 69

2.lf 3 3 1 4 2 2 4 2 6 2 29

3.lf 4 1 4 1 2 3 0 1 3 1 20

lfP 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6

lfhk 1 4 0 0 2 1 2 5 0 0 15

FaF 2 2 3 2 2 8 1 1 4 6 31

FF 14 23 14 14 17 10 20 22 12 12 158

Přf 40 31 23 29 37 32 19 35 38 28 312

MFF 40 39 13 23 35 31 22 37 42 25 307

Pedf 3 1 0 3 5 0 1 2 2 5 22

fsv 2 7 4 6 3 3 3 7 9 4 48

ftvs 1 2 1 2 0 4 2 2 1 1 16

fhs 1 1 3 3 2 3 3 6 6 0 28

CerGe 1 0 3 6 1 0 1 3 2 3 20

ruk 1 1 4 0 3 2 5 3 0 2 21

Celkem 126 128 85 109 117 107 95 139 132 94 1 132



156 iv-4 a  z aPoJení  Do z ahr aničníCh ProGr aMů a ProJek tů –  
vŠeChny ProJek t y Bě ŽíC í  k  31.  12.  2011

7.rP Tempus Mobilita INGO Cost Eureka Kontakt Další Celkem
UK celkem 62 0 35 14 17 1 39 39 207

iv-4 c  z aPoJení  Do ProJek tů 7.  rP

Fakulta/ 
Součást

Řešitel Název projektu (Zkratka) Specifický 
program

PF JuDr. Mahulena hofmannová implementing the european space Policy: a Coherent 
european Procurement law and Policy for the space 
sector – towards a third Way (sP4esP)

Cooperation

1.lf Prof. MuDr. Martin haluzík, Drsc. safety evaluation of adverse reactions in Diabetes 
(safeGuarD)

Cooperation

1.lf MuDr. ivana holcátová, Csc. Cancer Genomics of the kidney (CaGekiG) Cooperation

1.lf Prof. MuDr. richard Plavka, Csc. efficacy and safety of inhaled budesonide in very 
preterm infants at risk for bronchopulmonary dysplasia 
(neurosis)

Cooperation

1.lf Prof. MuDr. stanislav Štípek, Drsc. Promotion and facilitation of international cooperation 
with eastern european and Central asian Countries 
(eeCalink)

Cooperation

1.lf Prof. MuDr. eva topinková, Drsc. increasing the participation of the elderly in clinical 
trials (PreDiCt)

Cooperation

1.lf Prof. MuDr. eva topinková, Drsc. services and health for elderly in long term care (shelter) Cooperation

2.lf Prof. MuDr. Milan Macek, Drsc. a european platform of integrated information services 
for researchers in the field of rare diseases and 
orphan drugs supporting team and project building 
(rareDiseasePlatform)

Cooperation

2.lf MuDr. Milan Macek, Jr., Drsc. european networks of centres of expertise for Cf (Cystic 
fibrosis), laM (lymphangioleiomyomatosis), and ltX 
(lung transplantation) (enCe‑Cf‑laM‑ltX)

Cooperation

2.lf MuDr. Milan Macek, Jr., Drsc. Genetic testing in europe – network for the further 
development, harmonization, validation and 
standardization of services (euroGentest2)

Cooperation

2.lf MuDr. Milan Macek, Jr., Drsc. technological innovation of high throughput molecular 
diagnostics of clinically and molecularly heterogeneous 
genetic disorders (teChGene)

Cooperation

2.lf Prof. ing. zdeněk sedláček, Csc. improving diagnoses of mental retardation in children 
in Central eastern europe and Central asia through 
genetic characterisation and bioinformatics/‑statistics 
(Cherish)

Cooperation

2.lf MuDr. ing. Jan vejvalka Controlling chronic diseases related to metabolic 
disorders (MetaBo)

Cooperation

3.lf Doc. MuDr. zbyněk straňák, Csc. Management of hypotension in the Preterm extremely 
low Gestational age newborn (the hiP trial)

Cooperation

3.lf Doc. MuDr. vladimír Štich, Ph.D adipokines as drug targets to combat adverse effects of 
excess adipose tissue (aDaPt)

Cooperation



157iv-4 c  Pokr ačování

Fakulta/ 
Součást

Řešitel Název projektu (Zkratka) Specifický 
program

lfP Doc. MuDr. Jan filipovský, Csc. european network for genetic‑epidemiological studies: 
building a method to dissect complex genetic traits, 
using essential hypertension as a disease model 
(hyPerGenes)

Cooperation

lfP Prof. MuDr. vladislav třeška, Drsc. fighting aneurysmal diseases (faD) Cooperation

lfhk Prof. MuDr. Jan libiger, Csc. oPtimization of treatment and Management of 
schizophrenia in europe (optiMise)

Cooperation

lfhk MuDr. tomáš soukup, Ph.D. utilisation of the mesenchymal stem cell receptome 
for rational development of uniform, serum‑free 
culture conditions and tools for cell characterization 
(PursteM)

Cooperation

FaF Prof. rnDr. Jiří vlček, Csc. assessing the over the counter medications in primary 
care and translating the theory of planned behaviour 
into interventions (otC soCioMeD)

Cooperation

FF Doc. PhDr. Jiří Buriánek, Csc. effective environmental strategies for the Prevention 
of alcohol abuse among adolescents in europe (aaa‑
Prevent)

Cooperation

ff – Ústav 
českého 
národního 
korpusu

Prof. karel kučera iMProving aCcess to text (iMPaCt) Cooperation

FF PhDr. Štěpán vymětal identifying the needs of medical first responder in 
disasters (nMfrDisaster)

Cooperation

Přf rnDr. ivana Císařová, Csc. actinide reCycling by seParation and transmutation 
(aCsePt)

euratom

Přf Doc. rnDr. Dagmar Dzúrová, Csc. soPhie – evaluating the impact of structural policies on 
health inequalities and their social determinants and 
fostering change

Cooperation

Přf Doc. rnDr. Petr nachtigall, Csc. separation and catalytic applications of Mofs 
(MaCaDeMia)

Cooperation

Přf Prof. rnDr. Petr Pavlínek, Ph.D. industrial upgrading and regional development 
effects of the Czech and slovak automotive industries 
(autoMotive inDustry)

People

Přf Doc. Mgr. Jana roithová, Ph.D. ion spectroscopy of reaction intermediates (isori) ideas

Přf Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. Development of an innovative, completely automated 
antifouling test system for professional examinations of 
marine coatings (iats)

Capacities

Přf Mgr. Přemysl Štych, Ph.D. Geo network for Capacity Building (GeonetCab) Cooperation

Přf Mgr. robert Šuták, Ph.D. iron uptake in Chromera velia and other marine 
microalgae (ironalGae)

People

Přf Prof. rnDr. Jan tachezy, Ph.D. evolution and function of the Blastocytis 
mitochondrion‑like organelle (BhMloevofunc)

People

Přf Prof. rnDr. Petr volf, Csc. Biology and control of vector‑borne infections in europe 
(eDenext)

Cooperation

Přf rnDr. viktor Žárský, Csc. Plant developmental biology: discovering the oriGins 
of form (PlantoriGins)

People
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Fakulta/ 
Součást

Řešitel Název projektu (Zkratka) Specifický 
program

MFF Mgr. roman antoš, Ph.D. electromagnetic and spin wave interactions in magnetic 
nanostructure‑based metamaterials and devices 
(eMsWiM)

People

MFF Doc. rnDr. roman Barták an extended value Chain model for performance 
Prediction and optimisation of product and process 
lifecycles for sMes (valuePole)

Capacities

MFF Mgr. Petr Bulant advanced industrial microseismic monitoring (aiM) People

MFF Mgr. tomáš Bureš trans‑european research laboratory network for Web 
service integration training (relate)

People

MFF Doc. rnDr. leoš Dvořák, Csc. european science and technology in action Building 
links with industry, schools and home (estaBlish)

Capacities

MFF Prof. rnDr. Jan hajič, Dr. analysis for user adaptive statistical translation (faust) Cooperation

MFF Prof. rnDr. Jan hajič, Dr. Bringing machine translation for european languages to 
the user (euroMatrixPlus)

Cooperation

MFF Prof. rnDr. Jan hajič, Dr. european Data (euDat) Capacities

MFF Prof. rnDr. Jan hajič, Dr. knowledge helper for Medical and other information 
users (khresMoi)

Cooperation

MFF Prof. rnDr. Jan hajič, Dr. technologies for the Multilingual european information 
society (t4Me net)

Cooperation

MFF Prof. PhDr. eva hajičová, Drsc. Common language resources and technology 
infrastructure (Clarin)

Capacities

MFF Doc. rnDr. tomáš halenka, Csc. Megacities: emissions, urban, regional and global 
atmospheric pollution and climate effects, and 
integrated tools for assessment and mitigation 
(MeGaPoli)

Cooperation

MFF rnDr. lenka hanyková, Dr. setting up research intensive clusters across the 
eu on characterization of polymer nanostructures 
(naPolynet)

Cooperation

MFF Doc. rnDr. zdeněk hedrlín, Csc. Clinically oriented translational cancer multilevel 
modelling (Contra CanCruM)

Cooperation

MFF Prof. rnDr. václav holý, Csc. nanostructured magnetic materials for nanospintronics 
(naMaste)

Cooperation

MFF Prof. rnDr. Jan krajíček, Drsc. from Mathematical logic to applications (Maloa) People

MFF Doc. rnDr. Daniel kráľ, Ph.D. Classes of combinatorial objects: from structure to 
algorithms (CCosa)

ideas

MFF ing. Jaroslav křivánek, Ph.D. Controllable global illumination for film production 
(CGi‑for‑filM)

People

MFF Doc. rnDr. rupert leitner, Drsc. study of strongly interacting Matter (hadronPhysics2) Capacities

MFF rnDr. Markéta lopatková Common language resources and their applications 
(Clara)

People

MFF Dr. Michal Malinsky low‑energy aspects of Gauge unifications and their 
experimental implications (leaGue)

People

MFF Prof. rnDr. vladimír Matolín, 
Drsc.

functional semiconductor nanowire probes (funProB) People

MFF Prof. ing. františek Plášil, Drsc. autonomic service‑Component ensembles (asCens) Cooperation
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Fakulta/ 
Součást

Řešitel Název projektu (Zkratka) Specifický 
program

MFF Prof. ing. františek Plášil, Drsc. Quality impact prediction for evolving service‑oriented 
software (Q‑iMPress)

Cooperation

MFF rnDr. Johana Prokop Brokešová, Csc. Quantitative estimation of earth’s seismic sources and 
structure (Quest)

People

MFF Doc. rnDr. ivana stulíková tailored biodegradable magnesium implant materials 
(MagniM )

People

MFF Prof. rnDr. Milan tichý, Drsc. the european fusion education network (fusenet) euratom

MFF Doc. rnDr. Jan valenta silicon nanodots for solar Cell tandem (nasCent) Cooperation

Pedf PhDr. hana sotáková enhancing literacy development in european languages 
(elDel)

People

fsv Prof. PhDr. lenka rovná, Csc. integrated training Programme for analysis, assessment 
and advice on eu external action and its institutional 
architecture (eXaCt)

People

fsv Prof. PhDr. lenka rovná, Csc. Multilateralism and the eu in Contemporary Global 
order (MerCury)

Cooperation

fsv (Ceses) PhDr. libor stejskal a new agenda for european security economics 
(euseCon)

Cooperation

fhs Mgr. selma Muhič Dizdarevic Combating social exclusion among young homeless 
populations (CseyhP)

Cooperation

Cts Doc. zdeněk konopásek, Ph.D. international socio‑technical Challenges for 
implementing geological disposal (insoteC)

euratom

Cts Doc. David Štorch, Ph.D. securing the Conservation of biodiversity across 
administrative levels and spatial, temporal, and 
ecological scales (sCales)

Cooperation

CPPT rnDr. ivan Dvořák european knowledge transfer society (eukts) Capacities

CoŽP Dr. tomáš hák Bringing alternative indicators into Policy (BrainPool) Cooperation

CoŽP Dr. tomáš hák the Development of indicators & assessment tools for 
Cso values‑based projects in education for sustainable 
Development (esDinds)

Cooperation

CoŽP Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. full costs of climate change (CliMateCost) Cooperation

CoŽP Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. impacts Quantification of global changes (Global‑iQ) Cooperation

CoŽP Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. increasing the impact of Central‑eastern european 
environment research results through more effective 
dissemination and exploitation (enviMPaCt)

Cooperation

CoŽP Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. integrating MainstreaM economic indicators with 
those of sustainable Development (in‑streaM)

Cooperation

CoŽP Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. Paradigm shifts Modelling and innovative approaches 
(PashMina)

Cooperation

CoŽP Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. Public health impacts in urban environments of 
Greenhouse gas emissions reduction strategies (PurGe)

Cooperation



160 iv-5  z aPoJení  Do ŘeŠení  v Ý zkuMnÝCh z áMěrů

Fakulta/
Součást

Kód VZ Název výzkumného záměru INV 
v tis. Kč

NIV 
v tis. Kč

Celkem 
v tis. Kč

rok zahájení  
řešení VZ

etf 21620802 hermeneutika křesťanské, zvláště české 
protestantské tradice v kulturních 
dějinách evropy

0 2 897 2 897 2005

HTF 21620803 Církve v českých zemích a otázka 
nacionalismu – historické problémy, 
jejich překonání a výhled směrem 
k mnohonárodnostní a multikulturní 
evropské společnosti

0 1 408 1 408 2005

PF 21620804 kvantitativní a kvalitativní proměny 
právního řádu na počátku 3. tisíciletí – 
kořeny, východiska, perspektivy

0 1 911 1 911 2005

1.lf 21620806 Molekulární biologie a patologie buňky za 
normy a u vybraných klinicky závažných 
patologických procesů

284 41 601 41 885 2005

1.lf 21620807 Metabolické, endokrinní a genetické 
aspekty prevence, diagnostiky a terapie 
kardiovaskulárních, cerebrovaskulárních 
a renovaskulárních onemocnění

834 4 345 5 179 2005

1.lf 21620808 Molekulárně biologické, genetické 
a epigenetické aspekty vzniku a rozvoje 
modelových tumorů dospělého věku. 
význam pro epidemiologii, časnou 
diagnostiku a léčbu

1 117 13 238 14 355 2005

2.lf 21620812 Chronická onemocnění vznikající na 
podkladě nepřiměřené reaktivity 
imunitního systému, jejich patogeneze 
a možnosti včasné diagnostiky a léčby

167 5 099 5 266 2005

2.lf 21620813 Molekulární základy dětských nádorových 
onemocnění a léčebné aplikace

534 3 761 4 295 2005

3.lf 21620814 Prevence, diagnostika a terapie diabetes 
mellitus, metabolických a endokrinních 
postižení organismu

1 197 9 655 10 852 2005

3.lf 21620816 Patofyziologie neuropsychiatrických 
onemocnění a její klinické aplikace

125 5 852 5 977 2005

3.lf 21620817 invazivní přístupy k záchraně či regeneraci 
myokardu

5 000 6 099 11 099 2005

lfP 21620819 náhrada a podpora funkce některých 
životně důležitých orgánů

734 11 851 12 585 2005

lfhk 21620820 využití experimentálních a klinických 
modelů metabolických procesů, výživy 
a farmakoterapie pro rozvoj poznání, 
klinickou praxi a ke zlepšení kvality života

0 11 782 11 782 2005

FaF 21620822 výzkum nových lékových struktur 1 600 7 568 9 168 2005

FF 21620823 český národní korpus a korpusy dalších 
jazyků

0 5 105 5 105 2005

FF 21620824 základy moderního světa v zrcadle 
literatury a filosofie

0 5 427 5 427 2005

FF 21620825 Jazyk jako lidská činnost, její produkt 
a faktor

0 8 488 8 488 2005
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Fakulta/
Součást

Kód VZ Název výzkumného záměru INV 
v tis. Kč

NIV 
v tis. Kč

Celkem 
v tis. Kč

rok zahájení  
řešení VZ

FF 21620826 výzkum civilizace starého egypta 417 7 553 7 970 2005

FF 21620827 české země uprostřed evropy v minulosti 
a dnes

0 11 219 11 219 2005

Přf 21620828 ekologické procesy v evoluci modelových 
skupin organismů

0 12 843 12 843 2005

Přf 21620831 Geografické systémy a rizikové procesy 
v kontextu globálních změn a evropské 
integrace

600 6 055 6 655 2005

MFF 21620834 fyzika kondenzované fáze: nové materiály 
a technologie

2 136 25 787 27 923 2005

MFF 21620835 fyzika molekulárních, 
makromolekulárních a biologických 
systémů

907 13 728 14 635 2005

MFF 21620838 Moderní metody, struktury a systémy 
informatiky

0 12 622 12 622 2005

MFF 21620839 Metody moderní matematiky a jejich 
aplikace

0 11 808 11 808 2005

fsv 21620841 rozvoj české společnosti v eu: rizika a 
výzvy

0 15 038 15 038 2005

fhs 21620843 antropologie komunikace a lidské 
adaptace

0 2 341 2 341 2005

Cts 21620845 teoretický výzkum komplexních jevů ve 
fyzice, biologii a vědách o společnosti

0 2 777 2 777 2005

CerGe 21620846 ekonomické dopady evropské integrace 
na čr

267 3 560 3 827 2005

1.lf 21620849 neuropsychiatrické aspekty 
neurodegenerativních onemocnění

1 890 17 504 19 394 2007

Přf 21620855 Mechanismy transportu látek ve svrchních 
sférách země

1 000 11 601 12 601 2007

Přf 21620857 nové molekulární systémy pro pokročilé 
aplikace prospěšné pro zdraví a šetrné 
k životnímu prostředí

3 800 26 225 30 025 2007

Přf 21620858 signalizace a molekulární mechanismy 
buněčné odpovědi

2 996 25 124 28 120 2007

MFF 21620859 výzkum vlastností jader a subjaderných 
částic a jejich interakcí

450 28 934 29 384 2007

MFF 21620860 fyzikální studium objektů a procesů ve 
sluneční soustavě a v astrofyzikálních 
systémech

1 440 19 516 20 956 2007

Pedf 21620862 učitelská profese v měnících se 
požadavcích na vzdělávání

62 5 267 5 329 2007

ftvs 21620864 aktivní životní styl v biosociálním kontextu 1 900 12 105 14 005 2007

Celkem dotace z veřejných prostředků 29 457 417 694 447 151  



162 iv- 6a  v Ý zkuMná Centr a „1M“  a Centr a z ákl aDního v Ý zkuMu „lC “

Výzkumná centra “1M” UK koordinátor projektu

Fakulta 
 

Identifikační 
kód 

Název projektu 
 

Řešitel 
 

Přidělené finanční prostředky 
ze státního rozpočtu v r. 2011 

(tis. Kč) 

Celkem z toho 
kapitálové 
prostředky

z toho 
běžné 

prostředky

1.lf 1M06039 Centrum pro 
neuropsychiatrický 
výzkum 
traumatického stresu

Prof. MuDr. Jiří raboch, Drsc. 5 821 0 5 821

2.lf 1M0538 Centrum buněčné 
terapie a tkáňových 
náhrad

Prof. MuDr. eva syková, Drsc. 33 038 0 33 038

MFF 1M0545 institut teoretické 
informatiky

Prof. rnDr. Jaroslav nešetřil, 
Drsc.

23 438 0 23 438

       

Centra základního výzkumu “LC”

Fakulta 
 

Identifikační 
kód 

 

Název projektu 
 

Řešitel 
 

Přidělené finanční prostředky  
ze státního rozpočtu v r. 2011  

(tis. Kč)

Celkem z toho 
kapitálové 
prostředky

z toho 
běžné 

prostředky

etf lC538 Centrum biblických 
studií

Prof. thDr. Petr Pokorný, Drsc. 2 350 0 2 350

1.lf lC06044 Centrum 
experimentální 
hematologie

Prof. MuDr. emanuel nečas, 
Drsc.

1 160 0 1 160

1.lf lC535 Dynamika 
a organizace 
chromosomů během 
buněčného cyklu 
v normě a patologii

Prof. rnDr. ivan raška, Drsc. 2 084 0 2 084

FF lC06053 lexikon české 
avantgardy a paralelní 
projekty zabývající 
se výzkumem 
modernismu 
a avantgardních 
uměleckých směrů 
v prostoru českých 
zemí a střední evropy

Doc. PhDr. Petr Bílek, Csc. 603 0 603

Přf lC07032 Centrum funkční 
genetiky

Prof. rnDr. Jan tachezy, Ph.D. 6 152 0 6 152

Přf lC531 Centrum molekulární 
biologie a fyziologie 
společenstev 
kvasinek

Prof. rnDr. zdena Palková, Csc. 2 117 0 2 117



163iv- 6a  Pokr ačování

iv- 6b v Ý zkuMná Centr a – uk Jako sPolunositel

Centra základního výzkumu “LC”

Fakulta 
 

Identifikační 
kód 

 

Název projektu 
 

Řešitel 
 

Přidělené finanční prostředky  
ze státního rozpočtu v r. 2011  

(tis. Kč)

Celkem z toho 
kapitálové 
prostředky

z toho 
běžné 

prostředky

MFF lC536 Centrum komputační 
lingvistiky

Prof. rnDr. Jan hajič, Dr. 4 036 0 4 036

MFF lC06058 Centrum studia 
materiálů s využitím 
synchrotronnového 
záření

Prof. rnDr. vladimír Matolín, Drsc. 2 596 0 2 596

Pedf lC06046 Centrum základního 
výzkumu školního 
vzdělávání

Doc. PhDr. eliška Walterová, Csc. 2 545 0 2 545

Celkem   90 742 0 90 742

Fakulta/ 
Součást

Kód 
projektu

Název projektu Koordinátor 
projektu

Přidělené finanční prostředky  
ze státního rozpočtu v r. 2011  

pro UK v Praze (v tis. Kč)

Celkem z toho 
kapitálové 
prostředky

z toho 
běžné 

prostředky

KTF lC521 křesťanství a česká společnost ve 
středověku: normy a skutečnost (evropské 
souvislosti českého tématu)

avčr 1 087 0 1 087

1.lf lC06061 Centrum buněčné invazivity v 
embryonálním vývoji a metastázách nádorů

avčr 2 181 0 2181

2.lf lC554 Centrum neurověd avčr 1 915 0 1 915

FF lC06013 Centrum globálních studií avčr 1 016  1 016

Přf lC06004 integrovaný výzkum rostlinného genomu avčr 1 542 0 1 542

Přf lC06035 Centrum biofyzikální chemie, 
bioelektrochemie a bioanalýzy. nové 
nástroje pro genomiku, proteomiku 
a biomedicínu

avčr 838 0 838

Přf lC06009 Centrum molekulární ekologie vektorů 
a patogenů

avčr 2 892 0 2 892

Přf lC06073 Centrum pro výzkum biodiverzity avčr 1 127 0 1 127

Přf lC06066 Centrum environmentální mikrobiologie avčr 1 822 0 1 822

Přf lC06034 regulace morfogeneze rostlinných buněk 
a orgánů

avčr 2 600 0 2 600

Přf lC06063 fluorescenční mikroskopie v biologickém 
a lékařském výzkumu

avčr 1 854 0 1 854
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iv‑a  v Ý zkuMná Centr a – PŘiDělenÉ Pros tŘeDk y (v t is .  kč)

Přf lC545 Centrum funkční organizace buňky avčr 1 386 0 1 386

Přf lC06070 struktura a syntetické aplikace komplexů 
přechodných kovů

vŠCht 1 400 0 1 400

MFF lC06014 Centrum teoretické astrofyziky avčr 1 425 0 1 425

MFF lC510 Centrum nanotechnologií a materiálů pro 
nanoelektroniku

avčr 1 426 0 1 426

MFF lC527 Centrum částicové fyziky avčr 4 470 0 4 470

MFF lC06024 Centrum Jaroslava hájka pro teoretickou  
a aplikovanou statistiku

Mu 1 037 0 1 037

MFF lC505 Centrum eduarda čecha pro algebru  
a geometrii

Mu 1 052 0 1 052

fsv lC06075 Centrum základního výzkumu pro 
dynamickou ekonomii a ekonometrii

vŠe 391 0 391

CerGe lC542 Centrum pro pokročilá politicko‑
ekonomická studia

avčr 1 734 0 1 734

III-n Kurzy CŽV (celkem 377 kurzů)

FTVS
8,2 %

ÚJOP
15,6 %FHS

8,5 %

KTF
0,8 %

ÚK
0,3 %

ETF
0,5 %

HTF
5,3 %

PF
6,4 %
1. LF
1,6 % 3. LF

1,9 %
LFP

1,3 %
LFHK
0,3 %FaF

0,5 %

FF
14,9 %

PřF
8,5 %

MFF
5,3 %

PedF
16,4 %

FSV
3,7 %

120 000

100 000

80 000

60 000

20 000

40 000

0

(6) (6) (6) (6) (9) (13) (13) (13) (13) (13)

(v závorce je uveden počet center)

IV-a Výzkumná centra přidělené prostředky v tis. Kč

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

90 205
81 649 89 024

40 440

82 584
70 671

99 886 99 862
104 706

90 742



165iv-7  PoDPor a v Ý zkuMu a v Ý voJe z  Účelov ÝCh Pros tŘeDků MŠMt

iv-8 PoDPor a v Ý zkuMu a v Ý voJe z  Pros tŘeDků MiMo MŠMt

iv-7 PoDPor a v Ý zkuMu a v Ý voJe z  Účelov ÝCh Pros tŘeDků MŠMt

 Kód 
programu

 

Název programu podpory výzkumu 
a vývoje z účelových prostředků MŠMT

Počet 
projektů

Poskytnutá  
dotace INV 
(v tis. Kč)

Poskytnutá  
dotace NIV  
(v tis. Kč)

Poskytnutá  
dotace celkem 

(v tis. Kč)

Programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 105 0 220 722 220 722

v tom: 2B, 2D, 2e nPv ii. 11 0 10 652 10 652

lC Centra základního výzkumu 30 0 61 640 61 640

Me kontakt 23 0 11 973 11 973

lh kontakt ii 7 0 4 505 4 505

oC Cost 9 0 4 096 4 096

lD Cost 7 0 3 386 3 386

la inGo 11 0 23 609 23 609

lG inGo ii 2 0 16 155 16 155

ok euPro 1 0 1 000 1 000

vz infoz 1 0 21 409 21 409

1M výzkumná centra 3 0 62 297 62 297

Specifický vysokoškolský výzkum 832 0 272 515 272 515

v tom: svv Projekty specifického vysokoškolského 
výzkumu (soutěž)

161 0 127 515 127 515

Ga uk Grantová agentura uk (soutěž) 671 0 145 000 145 000

Velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace 2 24 478 23 439 47 918

v tom: lM velké infrastruktury 2 24 478 23 439 4 7918

Výzkum a vývoj z účelových prostředků MŠMT 939 24 478 516 677 541 155

Podpora výzkumu a vývoje z prostředků mimo MŠMT – 
poskytnuto

Počet 
projektů

Dotace INV 
(v tis. Kč)

Dotace NIV 
(v tis. Kč)

Dotace celkem 
(v tis. Kč)

Grantové agentury celkem     553 4 001 569 233 573 234

v tom: Grantová agentura av 68 0 35 563 35 563

Grantová agentura čr 364 4 001 371 322 375 323

technologická agentura čr 1 0 3 521 3 521

iGa Mz 120  158 827 158 827

ostatní rezorty celkem     33 541 26 498 27 039

v tom: Ministerstvo dopravy 1 0 1 224 1 224

Ministerstvo kultury 9 200 10 342 10 542

Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 0 151 151

Ministerstvo pro místní rozvoj 1 0 1 887 1 887

Ministerstvo průmyslu a obchodu 1 0 2 191 2 191

Ministerstvo vnitra 2 341 1 513 1 854

Ministerstvo zahraničních věcí 5 0 1 208 1 208

Ministerstvo zdravotnictví 0 0 0 0
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iv- 9  Ga uk –  Poč t y PoDanÝCh a PŘi Jat ÝCh nov ÝCh ProJek tů PoDle fakult

a – společenské vědy; B – přírodní vědy; C – lékařské vědy

iv-8 –  Pokr ačování

Podpora výzkumu a vývoje z prostředků mimo MŠMT – 
poskytnuto

Počet 
projektů

Dotace INV 
(v tis. Kč)

Dotace NIV 
(v tis. Kč)

Dotace celkem 
(v tis. Kč)

Ministerstvo zemědělství 10 0 3 528 3 528

Ministerstvo životního prostředí 3 0 4 455 4 455

Ostatní zdroje 14 6 630 72 798 79 428

zahraniční – mimo fondy eu 7 1 079 65 560 66 639

evropské fondy CeP 7 5 551 7 239 12 789

Výzkum a vývoj z prostředků mimo MŠMT 600 11 172 668 530 679 702

Fakulta/Sekce Podáno Přijato Úspěšnost

 A B C Celkem A B C Celkem v %

KTF 30 0 0 30 6 0 0 6 20

etf 3 0 0 3 0 0 0 0 0

HTF 2 0 0 2 1 0 0 1 50

PF 22 0 0 22 6 0 0 6 27,3

1.lf 1 1 84 86 0 1 23 24 27,9

2.lf 0 4 45 49 0 1 11 12 24,5

3.lf 0 3 26 29 0 1 4 5 17,2

lfP 0 0 7 7 0 0 0 0 0

lfhk 0 1 41 42 0 0 3 3 7,1

FaF 0 16 18 34 0 3 8 11 32,3

FF 145 1 0 146 28 0 0 28 19,2

Přf 11 311 14 336 1 80 8 89 26,5

MFF 56 143 0 199 16 45 0 61 30,6

Pedf 32 2 0 34 10 0 0 10 29,4

fsv 143 0 0 143 31 0 0 31 21,7

ftvs 8 0 53 61 2 0 5 7 11,5

fhs 23 3 0 26 5 1 0 6 23,1

Celkem sekce 476 485 288 1 249 106 132 62 300 24



167

iv-11 sPeCifiCk Ý v ysokoŠkol sk Ý v Ý zkuM – sChválenÉ ProJek t y 2011  
(2.  kolo)  –  PoDle fakult (v t is .  kč)

iv‑ b Ga uk –  Poč t y PoDanÝCh a PŘi Jat ÝCh ProJek tů 20 02–2011

1 200

1 000

800

600

200

400

0

(50) (50) (35) (75) (90) (90) (90) (101) (134) (140)

(v závorce jsou uvedeny zdroje pro nové i pokračující projekty v mil. Kč)

IV-b Počty podaných a přijatých projektů Grantové agentury UK

podáno přijato

100

75

25

50

0

IV-c Počet jmenovaných profesorů a docentů

počet profesorů počet docentů

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

346 353

543

421
389

812 809
765

1 178

110 105

184
210

148

323

211
270 281

1 249

300

41 42
53

39
33 38 39 40

24

77

94 97 100

77
86

79
89

61

23

86

Fakulta/Součást Počet schválených projektů Přidělené finanční prostředky

KTF 1 400

etf 1 1 060

HTF 2 710

PF 12 3 800

1.lf 14 18 800

2.lf 5 7 360

3.lf 8 3 400

lfP 9 3 580

lfhk 5 6 550

FaF 5 5 420

FF 6 13 680

Přf 15 22 930

MFF 17 25 290

Pedf 2 3 850

fsv 7 4 410

ftvs 2 1 850

fhs 6 2 550

CerGe 1 975

Celkem 118 126 615



168 iv-13 riv 2011 –  z ákl aDní  uk a z atele (Poče t z á znaMů)

MŠMt – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ga čr – Grantová agentura české republiky
av čr – akademie věd české republiky
Mzd – Ministerstvo zdravotnictví
MPo – Ministerstvo průmyslu a obchodu
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
Mze – Ministerstvo zemědělství
MD – Ministerstvo dopravy

Mk – Ministerstvo kultury
Mo – Ministerstvo obrany
MPsv – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MMr – Ministerstvo pro místní rozvoj
Mv – Ministerstvo vnitra
Mzv – Ministerstvo zahraničních věcí
ta – technologická agentura české republiky

Fakulta/ 
Součást

MŠMT GA 
Čr

AV 
Čr

MZd MPO MŽP MZe MD MK MO MPSV MMr MV MZV TA Celkem

KTF 55 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64

etf 67 23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98

HTF 52 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57

PF 503 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 534

1.lf 1 247 67 7 91 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 423

2.lf 489 15 2 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544

3.lf 849 67 10 137 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 066

lfP 301 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336

lfhk 497 13 1 42 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 557

FaF 165 26 2 15 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 213

FF 1 787 201 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 2 023

Přf 1 232 422 104 5 1 53 6 3 4 0 1 10 0 0 7 1 848

MFF 1 464 619 110 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 199

Pedf 277 23 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303

fsv 351 95 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 22 0 0 471

ftvs 136 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171

fhs 216 39 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264

ÚDauk 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29

Cts 17 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

CerGe 32 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

CoŽP 6 2 0 0 0 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 23

Celkem 9 772 1 703 290 368 18 69 12 6 5 4 2 10 24 7 9 12 299



169iv-14 Poč t y nově haBil itovanÝCh DoCentů a JMenovanÝCh Profesorů PoDle fakult

Fakulta Počet habilitovaných docentů Počet jmenovaných profesorů

KTF 0 0

etf 0 0

HTF 0 0

PF 4 0

1.lf 11 2

2.lf 2 2

3.lf 6 1

lfP 4 2

lfhk 12 0

FaF 5 3

FF 17 3

Přf 11 1

MFF 7 6

Pedf 3 2

fsv 2 1

ftvs 2 0

fhs 0 0

Celkem 86 23

iv-15 nově haBil itovaní  DoCenti

Jméno Fakulta Název habilitační práce Obor S účinností od

JuDr. vladimír Balaš, Csc. PF Mezinárodní právní ochrana 
zahraničních investic, vybrané otázky

mezinárodní právo 1/11/2011

ing. eduard Belas, Csc. MFF vícesložkové polovodiče na bázi 
teluridu kademnatého (Cdte)

fyzika – 
kvantová optika 
a optoelektronika

1/1/2011

JuDr. karel Beran, Ph.D. PF Pojem osoby v právním smyslu teorie, filosofie 
a sociologie práva

1/7/2011

PhDr. lucie Betáková, M.a., Ph.D. FF Discourse analysis in english 
language teaching

anglický jazyk 1/1/2011

rnDr. Petr Bob, Ph.D. Přf Brain and Dissociated Mind klinická 
psychologie

1/6/2011

MuDr. lenka Borská, Ph.D. lfhk Přínosy a rizika Goeckermanovy léčby 
psoriázy

patologická 
psychologie

1/7/2011

rnDr. tomáš Cajthaml, Ph.D. Přf Biodegradace aromatických 
uhlovodíků ligninolytickými houbami

enviromentální 
vědy

1/7/2011

MuDr. Jiří Ceral, Ph.D. lfhk těžká arteriální hypertenze vnitřní nemoci 1/11/2011

MuDr. ondřej Cinek, Ph.D. 2.lf Molekulární epidemiologie dětského 
diabetu 1. typu

lékařská biologie 1/11/2011

Mgr. viktor černý, Dr. Přf variabilita mitochondriální Dna 
afrického sahelu a jižní arábie

antropologie 1/12/2011
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Jméno Fakulta Název habilitační práce Obor S účinností od

MuDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. 3.lf trans izomery nenasycených 
mastných kyselin ve výživě a jejich 
vliv na zdraví

hygiena 
a preventivní 
lékařství

1/5/2011

MuDr. Jiří Doležal, Ph.D. lfhk 186 re – heDP versus 153 sm – 
eDtMP – srovnávací analýza efektivity 
a toxicity paliativní analgetické 
léčby kostních metastáz u pacientů 
s karcinomem prsu a prostaty

radiologie 1/5/2011

MuDr. Pavel Douša, Csc. 3.lf Úloha rekonstrukčních hřebů 
u zlomenin proximálního femuru

chirurgické obory 1/12/2011

MuDr. Josef Dvořák, Ph.D. lfhk radioterapie adenokarcinomu rekta radiologie 1/3/2011

Mgr. alice exnerová, Ph.D. Přf aposematic signals of insects and 
behaviour of avian predators

zoologie 1/3/2011

MuDr. rené foltán, Ph.D. 1.lf terapie skeletálních obličejových vad 
ii. třídy

stomatologie 1/5/2011

Mgr. libuše heczková, Ph.D. FF Píšící Minervy, vybrané kapitoly 
z dějin české literární kritiky

česká literatura 1/5/2011

Mgr. tomáš holub, Ph.D. fsv Czech inflation targeting: some 
exchange rate issues

ekonomické teorie 1/1/2011

MuDr. tomáš honzík, Ph.D. 1.lf Poruchy mitochondriálního 
energetického metabolismu 
s neonatální manifestací a úskalí 
v diagnostice

pediatrie 1/6/2011

MuDr. františek Charvát, Ph.D. 1.lf zobrazení hlavy radiologie 1/5/2011

MuDr. Jiřina Chládková, Ph.D. lfhk neinvazivní techniky monitorování 
zánětu dýchacích cest u nemocných 
s průduškovým astmatem: metodická 
hlediska a význam vyšetření 
koncentrací oxidu dusnatého a jeho 
metabolitů

pediatrie 1/7/2011

Dr. alfred iorio, Ph.D. MFF alternative symmetries in Quantum 
field theory and Gravity

fyzika – teoretická 
fyzika

1/7/2011

MuDr. romana ivančaková, Csc. lfhk Účinek fluoridovaného mléka 
v prevenci kazu zubního kořene

stomatologie 1/5/2011

Mgr. Jiří Janák, Ph.D. FF staroegyptské náboženství i. Bohové 
na zemi a v nebesích

egyptologie 1/5/2011

rnDr. Darina Jirotková, Ph.D. Pedf Cesty ke zkvalitňování výuky 
geometrie

didaktika 
matematiky

1/6/2011

ing. Jana Jurčovičová, Csc. 3.lf endokrinní mechanismy během 
chronického zánětlivého stresu 
spojeného s bolestí

lékařská fyziologie 1/2/2011

MuDr. tomáš kalina, Ph.D. 2.lf Cytometrická analýza ve výzkumu 
a diagnostice v hematoonkologii 
a imunologii

lékařská biologie 1/11/2011

Mgr. roman kanďár, Ph.D. FaF Poměr oxidované a redukované formy 
vybraných antioxidantů jako možný 
ukazatel míry oxidačního stresu u lidí

biochemie 1/6/2011

iv-15 –  Pokr ačování
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Jméno Fakulta Název habilitační práce Obor S účinností od

PhDr. Jan karlas, Ph.D., M.a. fsv národní parlamenty a kontrola 
evropských záležitostí: komparativní 
analýza

politologie 1/7/2011

MuDr. eva králíková, Csc. 1.lf závislost na tabáku: epidemiologie, 
prevence a léčba

hygiena 
a epidemiologie

1/12/2011

MuDr. ladislav krofta, Csc. 3.lf změny morfologie pánevního dna 
v souvislosti s vaginálně vedeným 
porodem

gynekologie – 
porodnictví

1/6/2011

Mgr. Milan krtička, Ph.D. MFF studium statistických vlastností 
γ rozpadu z radiačního záchytu 
neutronů

fyzika – jaderná 
fyzika

1/5/2011

MuDr. Martina kubecová, Ph.D. lfhk nádory zevních žlučových cest 
a možnosti terapie

radiologie 1/11/2011

MuDr. tomáš kučera, Ph.D. lfhk Morfogeneze cévního lumina – 
morfologické, molekulární a evoluční 
aspekty

histologie 
a embryologie

1/11/2011

MuDr. Jitka kuncová, Ph.D. lfP autonomní inervace srdce savců ve 
zdraví a nemoci

lékařská fyziologie 1/3/2011

rnDr. Jan lang, Ph.D. MFF Dynamické chování derivátů kalix(4)
arenu v roztoku v širokém rozsahu 
časových škál

fyzika – fyzika 
molekulárních 
a biologických 
struktur

1/3/2011

MuDr. ludmila lipská, Ph.D. 1.lf recidiva kolorektálního karcinomu chirurgie 1/6/2011

rnDr. Markéta lopatková, Ph.D. MFF valency lexicon of Czech verbs: 
towards formal Description of 
valency and its Modeling in an 
electronic language resource

informatika – 
matematická 
lingvistika

1/3/2011

MuDr. filip Málek, Ph.D., MBa. 3.lf speciální problémy u chronického 
srdečního selhání

vnitřní nemoci 1/10/2011

MuDr. radovan Malý, Ph.D. lfhk Žilní trombóza a plicní embolie 
u psychiatrických nemocných

vnitřní nemoci 1/1/2011

Mgr. David Mašín, Ph.D. Přf Development and applications of 
hypoplastic constitutive models

aplikovaná 
geologie

1/6/2011

rnDr. Josef Moural, Csc. FF skepse v dějinách filosofie filozofie 1/7/2011

PhDr. Dagmar Muchnová, Csc. FF epei en grec ancien: conjoction, 
connecteur et particule. Étude 
syntaxique, sémantique et 
pragmatique

řecká a latinská 
studia

1/3/2011

PhDr. věra němečková, Ph.D. FF nález mincí a slitkového stříbra 
z černožic: Peníze posledních 
Přemyslovců a počátky české grošové 
měny

pomocné vědy 
historické

1/5/2011

Mgr. karel nováček, Ph.D. FF kladrubský klášter 1115–1421. 
osídlení – architektura – artefakty

archeologie 1/11/2011

PharmDr. lucie nováková, Ph.D. FaF Moderní směry v kapalinové 
chromatografii: aplikace ve 
farmaceutické analýze

analytická chemie 1/11/2011

iv-15 –  Pokr ačování
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Jméno Fakulta Název habilitační práce Obor S účinností od

MuDr. Jan novotný, Ph.D. 1.lf studium faktorů modifikujících riziko 
vzniku vybraných prevalentních 
zhoubných onemocnění

onkologie 1/2/2011

PhDr. Michaela ottová, Ph.D. FF Pod ochranou krista spasitele 
a sv. Barbory – sochařská výzdoba 
kostela sv. Barbory v kutné hoře 
(1483–1499)

dějiny umění 1/6/2011

rnDr. Martin ouředníček, Ph.D. Přf současné tendence vývoje pražského 
metropolitního regionu

sociální geografie 
a regionální rozvoj

1/3/2011

MuDr. Petr Pařízek, Ph.D. lfhk srdeční elektrofyziologie 
a katetrizační ablace – vybrané 
aspekty diagnostiky a léčby arytmií

vnitřní nemoci 1/12/2011

MuDr. tomáš Pavelka, Ph.D. lfP zlomeniny pánve a acetabula chirurgie 1/5/2011

MuDr. tomáš Pešl, Ph.D. 3.lf Poranění hlezenního kloubu 
rostoucího skeletu

chirurgické obory 1/10/2011

JuDr. Jan Pichrt, Ph.D. PF evropská rada zaměstnanců 
a právo zaměstnanců na informace 
a projednání

pracovní právo 
a právo sociálního 
zabezpečení

1/7/2011

PhDr. JuDr. Jakub rákosník, Ph.D. FF sovětizace sociálního státu: lidově 
demokratický režim a sociální práva 
občanů v československu v letech 
1945–1960

hospodářské 
a sociální dějiny

1/6/2011

PhDr. Marie rakušanová, Ph.D. FF Bytosti odnikud. Metamorfózy 
akademických principů v malbě první 
poloviny 20. století v čechách

dějiny umění 1/6/2011

MuDr. vilém rohn, Csc. 1.lf současné problémy chirurgické 
léčby iChs: tepenná revaskularizace 
myokardu, mechanické komplikace 
infarktu myokardu

chirurgie 1/10/2011

Mgr. Jana roithová, Ph.D. Přf komplexy přechodných kovů v plynné 
fázi. od vlastností k reakčním 
mechanismům

organická chemie 1/5/2011

rnDr. Jan sedláček, Dr. Přf koordinační polymerizace 
substituovaných acetylenů

makromolekulární 
chemie

1/3/2011

ing. andrey shukurov, Ph.D. MFF tenké vrstvy plazmových polymerů 
pro biolékařské aplikace

fyzika – fyzika 
molekulárních 
a biologických 
struktur

1/7/2011

rnDr. Petr sklenář, Ph.D. Přf evolution, diversity and ecology of 
páramo plants

botanika 1/6/2011

MuDr. Magdaléna skořepová, Csc. 1.lf soubor prací s komentářem + 
monografie Dermatomykologie 
v obrazech / Dermatology in pictures

dermatovene‑
rologie

1/4/2011

MuDr. zdeněk slavík, M.D. lfP Perioperative Complications in 
Paediatric Patiens with congenital 
heart Disease

pediatrie 1/7/2011

PhDr. květa smoláriková, Ph.D. FF saite forts in egypt. Political – 
military history of the saite Dynasty

egyptologie 1/3/2011

iv-15 –  Pokr ačování
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Jméno Fakulta Název habilitační práce Obor S účinností od

MuDr. lukáš smolej, Ph.D. lfhk Moderní trendy v diagnostice a léčbě 
chronické lymfocytární leukémie

vnitřní nemoci 1/12/2011

PaedDr. libuše smolíková, Ph.D. ftvs rehabilitace a pohybové aktivity 
u dětí s cystickou fibrózou

kinantropologie 1/1/2011

rnDr. Dagmar solichová, Ph.D. FaF Možnosti využití hPlC 
a ultracentrifugace v klinickém 
výzkumu

analytická chemie 1/5/2011

JuDr. vojtěch stejskal, Ph.D. PF vývojové tendence právní úpravy 
ochrany přírody

právo životního 
prostředí

1/6/2011

rnDr. ladislav strnad, Ph.D. Přf aplikace hmotnostní spektrometrie 
s indukčně vázaným plazmatem

geologie 1/7/2011

PhDr. Jiří suchý, Ph.D. ftvs využití hypoxie a hyperoxie ve 
sportovním tréninku

kinantropologie 1/12/2011

ing. Jan sýkora, Ph.D., M.a. FF ekonomické myšlení v Japonsku dějiny a kultura 
zemí asie a afriky

1/6/2011

PharmDr. zdeňka Šklubalová, Ph.D. FaF vlastnosti očních přípravků farmaceutická 
technologie

1/5/2011

MuDr. Štěpán Špinka, Ph.D. FF Duše a krása v dialogu faidros filozofie 1/7/2011

PhDr. et JuDr. Jan Štemberk FF fenomén cestovního ruchu. 
Možnosti a limity cestovního ruchu 
v meziválečném československu

hospodářské 
a sociální dějiny

1/5/2011

PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D. lfhk antracyklinová kardiotoxicita – 
mechanismy vzniku a možnosti 
farmakologické kardioprotekce

lékařská 
farmakologie

1/10/2011

Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. FF la produttivita morfologica in 
diacronia: i suffissi ‑mento, ‑zione e 
‑gione in italiano antico dal Duecento 
al Cinquecento

románské jazyky 1/7/2011

MuDr. Mgr. zbyněk tonar, Ph.D. lfP stereologické metody v kvantitativní 
histologii a biomechanice

anatomie, 
histologie 
a embryologie

1/3/2011

PhDr. helena ulbrechtová, Ph.D. FF ruská poezie druhé poloviny 
20. století. Úvahy o teorii, historii 
a filozofii

slavistika 1/12/2011

PaedDr. Jiří vaníček, Ph.D. Pedf Počítačové kognitivní technologie ve 
výuce geometrie

didaktika 
matematiky

1/6/2011

MuDr. Jozef záhumenský, Ph.D. 1.lf faktory ovlivňující kvalitu života žen 
po porodu

gynekologie 
a porodnictví

1/1/2011

rnDr. Jaroslav zhouf, Ph.D. Pedf tvorba matematických problémů pro 
talentované žáky

didaktika 
matematiky

1/11/2011

PharmDr. Petr zimčík, Ph.D. FaF interakce světelného záření 
a azaftalocyaninovými barvivy

farmaceutická 
chemie

1/3/2011

Dr. Mateusz Źmudziński FF hospodářství v římské provincii Dacia 
superior

archeologie 1/12/2011

rnDr. iva zusková, Csc. Přf teorie kapilárních elektromigračních 
metod a jejich využití ke stanovení 
fyzikálně‑chemických konstant

fyzikální chemie 1/5/2011

iv-15 –  Pokr ačování
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Jméno Fakulta Název habilitační práce Obor S účinností od

ing. zdeněk Žabokrtský, Ph.D. MFF from treebanking to Machine 
translation

informatika – 
matematická 
lingvistika

1/3/2011

MuDr. Jan Živný, Ph.D. 1.lf Xenotransplantace lidských buněk 
pro studium patofyziologie nádorů 
a vývoj terapeutických postupů

patologická 
fyziologie

1/5/2011

MuDr. ilja Žukov, Csc. 1.lf kriminální chování jako klinická 
porucha? neuropsychofyziologické 
koreláty – forenzní hodnocení

psychiatrie 1/5/2011

Jméno Fakulta Jmenován pro 
obor

S účinností 
od

Téma přednášky 
(viz čl. 7 odst. 2 Řádu 
habilitačního řízení…)

Doc. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. FaF farmaceutická 
chemie

24/6/2011 Perspektivy ve skupině léčiv 
odvozených od pyrazinu

Doc. rnDr. eduard feireisl, Drsc. MFF matematika – 
matematická 
analýza

24/6/2011 Matematická teorie pohybu 
tekutin, vývoj a vyhlídky do 
budoucna

Doc. rnDr. Petr hermann, Dr. Přf anorganická 
chemie

24/6/2011 Cílený design ligandů a komplexů 
pro medicínské aplikace

Doc. MuDr. Milan hora, Ph.D. 1.lf urologie 24/6/2011 trendy v chirurgické léčbě 
nádorů ledvin – posun k méně 
invazivním a ledvinu šetřícím 
technikám

Doc. PhDr. Petr Charvát, Drsc. Pedf české 
a československé 
dějiny

24/6/2011 ibráhím ibn Jákúb at‑turtúší – 
z andalusie až na konec světa 
v desátém století

Doc. rnDr. vladimír Janovský, Drsc. MFF matematika – 
přibližné 
a numerické 
metody

24/6/2011 nehladké dynamické systémy

Doc. MuDr. Jiří Jirka, Drsc. lfP vnitřní nemoci 24/6/2011 Úmrtnost nemocných léčených 
pravidelnou dialýzou v národních 
programech a její vztah k celkové 
úmrtnosti obyvatel

Doc. Mgr. Pavel Jungwirth, Csc. MFF fyzika – fyzika 
molekulárních 
a biologických 
struktur

24/6/2011 Chování iontů v roztocích a na 
rozhraních: Molekulové simulace 
s atmosférickými a biofyzikálními 
aplikacemi

Doc. PhDr. vladimír Just, Csc. FF teorie a dějiny 
divadla

24/6/2011 scéna “kontraktu” jako 
významového jádra 
faustovského mýtu

Doc. rnDr. václav koubek, Drsc. MFF informatika – 
teoretická 
informatika

24/6/2011 složitost zjišťování existence 
morfismů v matematických 
strukturách
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Jméno Fakulta Jmenován pro 
obor

S účinností 
od

Téma přednášky 
(viz čl. 7 odst. 2 Řádu 
habilitačního řízení…)

Doc. MuDr. Jaroslav lindner, Csc. 1.lf chirurgie 24/6/2011 Chirurgická léčba chronické 
tromboembolické plicní 
hypertenze v čr

Doc. PhDr. Marta ottlová FF hudební věda 24/6/2011 idea české národní hudby

Doc. rnDr. Jiří Podolský, Csc. MFF fyzika – teoretická 
fyzika

24/6/2011 Přesné prostoročasy v obecné 
teorii relativity

Doc. PhDr. Jiří Pokorný, Csc. Pedf české 
a československé 
dějiny

24/6/2011 Problematika mecenášství  
v 19. a 20. století

Doc. rnDr. Jan rataj, Csc. MFF matematika – 
geometrie 
a topologie

24/6/2011 Míry křivosti pro nehladké 
podmnožiny v euklidovském 
prostoru

Doc. MuDr. richard rokyta, Ph.D. lfP vnitřní nemoci 24/2/2011 akutní koronární syndromy – 
úskalí správné a rychlé diagnózy

Doc. MuDr. ivan rychlík, Csc. 3.lf vnitřní nemoci 24/6/2011 Diabetická nefropatie – kde jsme 
v roce 2010?

Doc. PhDr. Blanka Říchová, Csc. fsv politologie 24/6/2011 konsociační demokracie a meze 
její aplikace

Doc. MuDr. Petr sedláček, Csc. 2.lf pediatrie 24/6/2011 transplantace kmenových 
buněk krvetvorby s použitím 
alternativních dárců

Doc. MuDr. Pavel seeman, Ph.D. 2.lf lékařská genetika 24/6/2011 Genetická a klinická studie 
pacientů a rodin s dědičnou 
neuropatií Charcot‑Marie‑tooth 
v české republice

Doc. rnDr. lenka skálová, Ph.D. FaF biochemie 24/6/2011 Biotransformační enzymy 
a lékové rezistence

Doc. PharmDr. františek Štaud, Ph.D. FaF humánní 
a veterinární 
farmakologie

24/6/2011 Placenta a její role v ochraně 
plodu; vliv efluxních transportérů 
a biotransformačních enzymů

PhDr. lenka Šulová, Csc. FF klinická 
psychologie

24/6/2011 socioemocionální vývoj dítěte 
v batolecím věku
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iv-20 oCenění  v oBl a s t i  věDy a v Ý zkuMu

Fakulta Počet oborů pro 
habilitační řízení

Počet oborů pro 
jmenovací řízení

KTF 1 1

etf 1 1

HTF 1 1

PF 14 14

1.lf 38 35

2.lf 16 14

3.lf 13 13

lfP 10 8

lfhk 21 16

FaF 9 9

FF 34 29

Přf 31 29

MFF 22 22

Pedf 9 8

fsv 7 7

ftvs 2 2

fhs 1 1

Celkem 230 210

Medaile Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství

FF Prof. PhDr. Martin hilský, Csc. Je vynikající český anglista, shakespearolog, překladatel 
a profesor anglické literatury na ff uk v Praze. 
Mimořádného uznání se dočkaly především jeho vynikající 
překlady shakespearových dramat, jež žijí na českých 
divadelních scénách.  Je autorem řady odborných děl 
a esejů o britské a americké literatuře. za své vědecké 
a překladatelské dílo obdržel mnoho našich i zahraničních 
ocenění.

   

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

1.lf Prof. MuDr. Jiří zeman, Drsc. za mimořádné výsledky výzkumu mitochondriálních 
onemocnění, za významný podíl na objasnění příčin 
těchto onemocnění a za podíl na objevech nových genů, 
jejichž poruchy vedou k novým dědičně podmíněným 
metabolickým onemocněním.

   

Státní cena za překladatelské dílo

FF Prof. PhDr. Martin hilský, Csc.  
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Medaile Josefa Hlávky za celoživotní dílo

Přf Prof. rnDr. františek vyskočil, Drsc. Jeden z nejvýznamnějších českých neurofyziologů, velmi 
známý, vážený a uznávaný v zahraničí. založil fyziologickou 
vědeckou školu studia nekvantového uvolňování 
neuropřenašečů a předložil ucelenou teorii tohoto 
druhého hlavního mechanismu přenosu informace na 
nervových a svalových synapsích. Je členem řady českých 
i zahraničních vědeckých společností.

   

Medaile J. E. Purkyně          

1.lf Prof. MuDr. Pavel klener, Drsc.  

   

Národní cena vlády Česká hlava

3.lf Prof. MuDr. Petr Widimský, Drsc. Patří mezi přední české kardiology a je špičkovým 
a mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru, který 
zásadním způsobem změnil způsob léčby akutního infarktu 
myokardu v celosvětovém rozsahu. Díky práci profesora 
Widimského se v česku aplikace koronární angioplastiky 
u nemocných s akutním infarktem myokardu stala rutinní 
záležitostí ve všech kardiocentrech a všech krajích. Došlo 
tak k významnému snížení nemocniční úmrtnosti na tuto 
srdeční příhodu.

   

Doctorandus, cena Nadačního fondu Česká hlava

1.lf MuDr. Jan Petrášek, Ph.D. za práci „Úloha toll‑like receptorů v patogenezi jaterních 
onemocnění“. Práce se zaměřuje na roli imunitního systému 
u nejčastějších jaterních onemocnění. Petrášek prokázal, 
že odpověď imunitních buněk na endotoxin je možno 
potlačit běžným lékem, který se až doposud používal pro 
léčbu revmatoidní artritidy. objev dává naději na nové 
léčebné postupy u zánětů jater, cirhózy a dalších imunitně 
zprostředkovaných nemocí.

   

Cena předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně

1.lf Prof. MuDr. Pavel klener, Drsc.  
a MuDr. Pavel klener, Ph.D.

za práce publikované v roce 2010 (udělena v roce 2011).

   

Cena České onkologické společnosti

1.lf Prof. MuDr. Pavel klener, Drsc. za nejlepší publikaci v roce 2010 (udělena v roce 2011).

   

Cena Učené společnosti České republiky v kategorii vědecký pracovník

Přf Prof. rnDr. Jan tachezy, Ph.D. za zásadní objevy objasňující evoluci organel u prvoků.

   

Cena Učené společnosti České republiky v kategorii mladý vědecký pracovník

MFF rnDr. Milan orlita, Ph.D. za práce v oboru optické spektroskopie grafénových 
materiálů.
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Cena rektora UK za tvůrčí počin

fsv Prof. ing. Milan sojka, Csc. (in memoriam) za publikaci “Dějiny ekonomických teorií”.

MFF Doc. rnDr. Martin čížek, Ph.D. za práci „experimental results for h‑2 formation from  
h‑ and h and implications for first star formation“, která 
vyšla v oceňovaném časopise science. experimentální 
práce byla provedena na Columbia university new york, 
teoretické výpočty byly provedeny v Ústavu teoretické 
fyziky Mff uk v Praze.

   

Cena Prof. Babušky          

MFF Mgr. Jan česenek, Ph.D. za doktorskou disertační práci “nespojitá Galerkinova 
metoda pro řešení stlačitelného vazkého proudění”.

   

Výroční cena Nakladatelství Vyšehrad za rok 2010 (udělena v roce 2011)

etf Mgr. Petr sláma, th.D. za původní studii o rabínské literatuře a za překlad 
reprezentativních textů hebrejštiny a aramejštiny v knize 
tanu rabanan.

   

Právník roku

KTF Prof. JuDr. Miroslav zedníček občanské právo (hmotné, procesní)

PF Prof. JuDr. Dušan hendrych, Csc. správní právo

PF Doc. JuDr. věra Štangová, Csc. Pracovní právo

PF JuDr. Pavel tůma, ll.M., Ph.D. talent roku (2. místo)

Jméno Země Datum Titul Na návrh

Prof. Patrick anthony riley velká Británie 2/6/2011 doktor honoris causa lékařských věd “za 
celoživotní dílo v oblasti chemického, 
biochemického a biologického výzkumu 
normálních a nádorových pigmentových buněk 
melanosomů a melanogenese a jeho využití 
v therapii maligního melanomu a za podporu 
české vědy a vysokého školství”

1.lf

iv-21 čes tnÉ Dok tor át y

Projekty v kategorii “Humanitní a společenské vědy” Přidělená částka pro 2012 (tis. Kč)

Fakulta Hlavní řešitel Název projektu Investice Neinvestice Celkem

KTF Doc. PhDr. Mireia ryšková, th.D. transcendence a její interpretace 
v teologii a umění

0 1 961,70 1 961,70

PF Prof. JuDr. Pavel Šturma, Drsc. výzkumné centrum pro lidská práva 0 2 766,00 2 766,00

FF Doc. MuDr. Štěpán Špinka, Ph.D. univerzitní centrum pro studium 
antické a středověké myšlenkové 
tradice

0 4 009,00 4 009,00

iv-23 ProJek t y univer zitníCh v Ý zkuMnÝCh Center –  unCe
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Přf Doc. rnDr. Dagmar Dzúrová, Csc. výzkum sociálně prostorových 
nerovností a rizik na počátku 
21. století

0 4 856,00 4 856,00

Pedf Prof. PhDr. eliška Walterová, Csc. Centrum výzkumu základního 
vzdělávání

0 3 783,00 3 783,00

fhs Doc. Mgr. Jan havlíček, Ph.D. Příroda a kultura – interakce kulturní 
a biologické evoluce v mezioborové 
perspektivě

0 2 557,00 2 557,00

fsv Doc. PhDr. Jiří vykoukal, Csc. Centrum pro výzkum kolektivní 
paměti

0 4 739,15 4 739,15

fhs Doc. Mgr. aleš novák, Ph.D. Centrum fenomenologického 
výzkumu

0 2 490,80 2 490,80

CerGe Doc. ing. Michal kejak, Csc. Center for advanced economic 
studies (Caes)

0 3 723,75 3 723,75

Celkem   0 30 886,40 30 886,40

      

Projekty v kategorii “Přírodní a lékařské vědy” Přidělená částka pro 2012 (tis. Kč)

Fakulta Hlavní řešitel Název projektu Investice Neinvesitce Celkem

1.lf Prof. MuDr. David Cibula, Csc. výzkum možností individualizace 
léčby a snižování její morbidity 
s využitím moderních diagnostických 
metod v gynekologii

0 2 544,00 2 544,00

1.lf Prof. MuDr. Pavel Martásek, Drsc. Centrum pro studium vzácných 
geneticky podmíněných onemocnění

0 7 476,00 7 476,00

1.lf Prof. rnDr. ivan raška, Drsc. struktura, organizace a dynamika 
chromatinu

0 3 171,00 3 171,00

1.lf Doc. MuDr. tomáš stopka, Ph.D. experimentální patologie založená 
na genové manipulaci kmenových 
buněk

0 3 364,50 3 364,50

2.lf Doc. MuDr. ondřej hrušák, Ph.D. vývoj a regulace leukocytů se 
zaměřením na dětský věk

0 5 215,00 5 215,00

3.lf Prof. MuDr. Michal anděl, Csc. univerzitní centrum pro výzkum 
energetického metabolismu

0 6 970,00 6 970,00

3.lf Prof. MuDr. Petr Widimský, Drsc. Genetické, patofyziologické 
a epidemiologické aspekty 
kardiovaskulárních chorob

0 6 005,00 6 005,00

FaF Prof. rnDr. Petr solich, Csc. studium léčiv a dalších biologicky 
aktivních látek perspektivních 
v prevenci a léčbě závažných 
civilizačních onemocnění

0 2 832,75 2 832,75

FaF Doc. PharmDr. tomáš Šimůnek, Ph.D. Centrum pro výzkum toxických 
a protektivních účinků léčiv na 
kardiovaskulární systém

475,50 2 946,00 3 421,50

Přf Prof. rnDr. karel Bezouška, Csc. Moderní technologie pro identifikaci 
a optimalizaci nádorových léčiv nové 
generace

0 5 625,00 5 625,00

Přf Prof. rnDr. vojtěch Jarošík, Csc. Centrum pro výzkum dynamiky 
biodiverzity

0 7 196,00 7 196,00
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Přf Prof. rnDr. zdena Palková, Csc. Mechanismy reprogramování 
komplexních buněčných 
odpovědí

0 6 585,00 6 585,00

Přf Doc. Mgr. Jana roithová, Ph.D. Centrum supramolekulární chemie 664,00 5 860,00 6 524,00

Přf Prof. rnDr. Jan tachezy, Ph.D. Molekulární interakce mezi parazity 
a hostiteli a nové strategie boje proti 
parazitálním infekcím

0 5 600,00 5 600,00

MFF Prof. rnDr. václav holý, Csc. fyzika kondenzovaných látek 
a funkčních materiálů

0 5 089,50 5 089,50

MFF Prof. rnDr. Josef Málek, Csc., Dsc. univerzitní centrum matematického 
modelování, aplikované analýzy 
a výpočtové matematiky

360,00 4 368,00 4 728,00

MFF Doc. rnDr. Jiří sgall, Drsc. Centrum moderní informatiky 0 3 600,00 3 600,00

MFF Prof. rnDr. David vokrouhlický, 
Drsc.

výzkum země a vesmíru metodami 
teoretické, počítačové  
a experimentální fyziky

0 7 500,00 7 500,00

Celkem 1 499,50 91 947,75 93 447,25

iv-23 Pokr ačování

Stát Počet
andorrské knížectví 1

arménská republika 1

austrálie 4

Belgické království 3

Brazilská federativní republika 1

Bulharská republika 1

čínská lidová republika 2

Dánské království 1

egyptská arabská republika 3

finská republika 4

francouzská republika 23

Gruzínská republika 2

Chilská republika 2

Chorvatská republika 1

italská republika 10

izraelský stát 3

Japonsko 11

Jihoafrická republika 2

kanada 7

kazašská republika 1

korejská republika 3

litevská republika 1

lotyšská republika 1

Maďarská republika 1

Makedonská republika 1

Maltská republika 1

Stát Počet

nizozemské království 1

norské království 1

nový zéland 1

Peruánská republika 3

Polská republika 10

Portugalská republika 1

rakouská republika 6

Řecká republika 2

ruská federace 2

slovenská republika 5

slovinská republika 2

spojené království velké Británie a severního 
irska

2

spojené státy americké 12

spojené státy mexické 5

spolková republika německo 26

srbsko 1

Španělské království 4

Švédské království 1

Švýcarská konfederace 4

tchaj‑wan 3

turecká republika 1

ukrajina 3

venezuelská republika 1

Celkem 186
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v-2 MoBil ita ak aDeMiCk ÝCh a věDeCk ÝCh Pr aCovníků

Počet přijetí1 Počet vyslání2

do 5 prac. dnů delší než 5 prac. dnů do 5 prac. dnů delší než 5 prac. dnů

fakultní dohoda 35 37 59 23

konference a sympozia 399 119 1 234 1 719

Přednáškové pobyty 
krátkodobé

173 0 135 0

Přednáškové pobyty 
dlouhodobé

0 336 0 654

odborné stáže 0 49 0 154

Jiné 0 370 0 1 698

Meziuniverzitní dohoda 61 63 72 134

Celkem 668 974 1 500 4 382

1 Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2011, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2010.
2 vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2011 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti pracovníci, 
jejichž pobyt začal v roce 2010.

 Počet přijetí1 Počet vyslání2

do 4 týdnů delší než 4 týdny do 4 týdnů delší než 4 týdny

fakultní dohoda 15 58 17 48

konference a sympozia 10 19 485 0

studijní pobyty krátkodobé 258 0 178 0

studijní pobyty dlouhodobé 0 486 0 324

odborné stáže 0 24 0 196

Jiné 0 232 0 105

Meziuniverzitní dohoda 36 70 63 131

rozvojové programy 0 0 163 456

Celkem 319 889 906 1 260

1 Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2011, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2010.
2 vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2011 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt 
začal v roce 2010.
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v-5b z aPoJení v MezinároDníCh v zDěl ávaCíCh ProGr aMeCh – ak aDeMič tí  Pr aCovníCi

v-4 Dal Ší  s tuDi Jní  PoBy t y v z ahr aničí

 
 

Studenti     Akademičtí pracovníci     

Počet přijetí1 
delší než 4 týdny

Počet vyslání2 
delší než 4 týdny

Počet přijetí3 
delší než 5 prac. dnů

Počet vyslání4 
delší než 5 prac. dnů

kulturní dohody – kvóta 0 32 0 4

kulturní dohody – konkurs 42 48 0 1

Celkem 42 80 0 5

1 Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2011, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2010.
2 vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2011 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal 
v roce 2010. 
3 Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2011, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 
2010.
4 vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2011 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti pracovníci, 
jejichž pobyt začal v roce 2010.

 Počet přijetí1

delší než 4 týdny
Počet vyslání2

delší než 4 týdny

erasmus 1 970 1 754

llP – erasmus Mundus 16 1

CeePus 14 4

aktion 3 0

Jiné 44 2

Celkem 2 047 1 761

1 Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2011, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2010.
2 vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2011 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt 
začal v roce 2010.

 Počet přijetí1

delší než 5 prac. dnů
Počet vyslání2

delší než 5 prac. dnů

erasmus 161 144

llP – Comenius 0 1

llP – Grundtwig 10 2

llP – erasmus Mundus 2 3

CeePus 7 2

aktion 5 0

Jiné 1 0

Celkem 186 152

1 Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2011, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2010.
2 vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2011 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti pracovníci, 
jejichž pobyt začal v roce 2010.
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v‑ b MoBil ita s tuDentů – er a sMus 2011
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V-b Mobilita studentů - ERASMUS
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IV-d Průměrný věk nově jmenovaných profesorů a docentů

věk profesorů věk docentů
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V-a Mobilita studentů - ERASMUS

vyslání přijetí

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

01–02 02–03 03–04 04–05 05–06 06–07 07–08 08–09 09–10 10–11

51,1 52,5 53,2 51,9 53,2 51,7 50,8 50,2 49,147,8 46,3 46,3 45,0 45,9 44,9 44,9 44,6 42,3

53,7

44,7

632

775
865

951 958

1 121 1 144 1 125 1 085 1 056

242
340

493

675

836 863
929

1 045 1 036
1 110
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v‑ d fonD MoBil it y –  s truk tur a sChválenÝCh návrhů

V-d Fond mobility Struktura schválených návrhů

A studium na zahraniční univerzitě 
v délce jeden až dva semestry

B účast na mezinárodních studijních nebo 
odborných akcích studentů v zahraničí

C krátkodobé vědecké nebo výzkumné 
pobyty v zahraničí

D studium zahraničních studentů 
na univerzitě

E pobyty zahraničních vysokoškolských 
nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

48,4 %

12,7 %

22,2 %

7,1 %

9,5 %
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LLP – Comenius LLP – Erasmus Mundus CEEPUS AKTION Jiné Celkem

Země Počet projektů Dotace  
(v tis. Kč)

Počet projektů Dotace  
(v tis. Kč)

Počet projektů Dotace  
(v tis. Kč)

Počet projektů Dotace  
(v tis. Kč)

Počet projektů Dotace  
(v tis. Kč)

Počet projektů Dotace  
(v tis. Kč)

Bulharsko 0 0 0 0 1 99 0 0 0 0 1 99

Chorvatsko 0 0 0 0 1 145 0 0 0 0 1 145

etiopie 0 0 1 78 0 0 0 0 0 0 1 78

finsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

francie 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0

indie 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

kanada 0 0 1 78 0 0 0 0 0 0 1 78

kostarika 0 0 1 78 0 0 0 0 0 0 1 78

Maďarsko 0 0 1 78 1 46 0 0 0 0 2 124

Makedonie 0 0 0 0 1 45 0 0 0 0 1 45

rakousko 0 0 0 0 0 0 3 177 0 0 3 177

rumunsko 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14

Řecko 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

slovensko 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 1 18

velká Británie 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Celkem 1 0 7 312 5 367 3 177 1 0 17 856
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LLP – Comenius LLP – Erasmus Mundus CEEPUS AKTION Jiné Celkem

Země Počet projektů Dotace  
(v tis. Kč)

Počet projektů Dotace  
(v tis. Kč)

Počet projektů Dotace  
(v tis. Kč)

Počet projektů Dotace  
(v tis. Kč)

Počet projektů Dotace  
(v tis. Kč)

Počet projektů Dotace  
(v tis. Kč)

Bulharsko 0 0 0 0 1 99 0 0 0 0 1 99

Chorvatsko 0 0 0 0 1 145 0 0 0 0 1 145

etiopie 0 0 1 78 0 0 0 0 0 0 1 78

finsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

francie 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0

indie 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

kanada 0 0 1 78 0 0 0 0 0 0 1 78

kostarika 0 0 1 78 0 0 0 0 0 0 1 78

Maďarsko 0 0 1 78 1 46 0 0 0 0 2 124

Makedonie 0 0 0 0 1 45 0 0 0 0 1 45

rakousko 0 0 0 0 0 0 3 177 0 0 3 177

rumunsko 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14

Řecko 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

slovensko 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 1 18

velká Británie 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Celkem 1 0 7 312 5 367 3 177 1 0 17 856
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vi -1a  PŘehleD akCí  hr a zenÝCh z  friM

Fakulta/Součást Požadavek Přiznáno Úspěšnost

KTF 311,50 154,00 49 %

etf 179,00 129,00 72 %

HTF 31,71 31,48 99 %

PF 1 490,79 567,75 38 %

1.lf 687,63 536,50 78 %

2.lf 374,96 240,80 64 %

3.lf 189,64 105,00 55 %

lfP 22,84 22,00 96 %

lfhk 727,75 450,75 62 %

FaF 305,00 290,00 95 %

FF 2 548,06 1 705,00 67 %

Přf 975,69 572,00 59 %

MFF 1 600,45 1 014,60 63 %

Pedf 307,75 278,00 90 %

fsv 4 048,34 2 880,38 71 %

ftvs 406,75 172,00 42 %

fhs 811,87 447,50 55 %

CerGe 401,00 285,00 71 %

Celkem 15 420,73 9 881,76 64 %

Fakulta/Součást FrM 2011 (v tis. Kč) počet akcí

KTF 0 0

etf 0 0

HTF 0 0

PF 0 0

1.lf 0 0

2.lf 0 0

3.lf 56 1

lfP 593 2

lfhk 2 367 9

FaF 0 0

FF 0 0

Přf 36 108 9

MFF 6 000 1

Pedf 0 0

fsv 1 463 1

ftvs 24 429 9

fhs 0 0

Úvt 9 122 6

nakl 2 300 2

sBz 50 1

Celkem 82 488 41
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vi ‑a  ProJek t y frvŠ 20 02–2011

Fakulta/Součást Počet akcí Náklady Sr Vlastní prostředky

PF 1 28,221 0

1.lf 3 32,046 0,06

2.lf 1 6,479 0,32

FF 3 210,241 14,769

MFF 1 10,751 0,696

KaM 1 16,48 0

sBz 2 0,664 0

Celkem  304,882 15,845
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VI-a Projekty FRVŠ 2002-2012

podané schválené
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VII-a Produkce Nakladatelství Karolinum
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160

Periodické publikace Učební texty Monografie, kooperace, sborníky

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

372 379

244 235 222
183 191

225 203
170

140 151

87 104 88 73 82 84

203

84

53 51 47 51 45
52 47 51

60

153 154

129 131
120

111

80 79

50
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90
75

101
89 86

102

75

118

52
55

119
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rozvojové programy pro VVŠ 2011
 

Počet přijatých projektů Přidělené finanční prostředky (v tis. Kč)

Decentralizované Centralizované Decentralizované Centralizované Celkem

Program na rozvoj přístrojového 
vybavení a moderních technologií

1 0 63 467 0 63 467

Program na podporu 
mezinárodní spolupráce v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání

5 0 22 156 0 22 156

Program na podporu přípravy 
projektů do operačních programů

1 0 7 800 0 7 800

Program na rozvoj podpory 
inkluzivního vzdělávání

3 0 4 890 0 4 890

Program na podporu personálního 
rozvoje vysokých škol

3 0 20 862 0 20 862

Program na podporu otevřenosti 
vysokých škol

4 0 9 878 0 9 878

Program na podporu zvyšování 
kvality činnosti vysokých škol

14 0 20 773 0 20 773

Program na podporu vzájemné 
spolupráce vysokých škol 
s podnikatelskou sférou

0 2 0 1 140 1 140

Program na podporu mezinárodní 
spolupráce českých a zahraničních 
vysokých škol

0 2 0 1 200 1 200

Program na podporu aktivit vŠ 
prováděných na území hl. m. Prahy 
zaměřených na priority, které 
nejsou podporovány z operačních 
programů Praha – adaptability, 
ale jsou prioritami operačního 
programu vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

0 4 0 15 977 15 977

Program na podporu krátkodobých 
mobilit studentů

0 3 0 1 999 1 999

Program na podporu vzdělávání 
v oblasti zubního lékařství 
a technických a přírodovědných 
oborů a oborů pro přípravu učitelů

0 12 0 26 759 26 759

Program na podporu 
znevýhodněných osob při přijímání 
a studiu na vysoké škole

0 3 0 1705 1 705

Program na podporu dalších aktivit 
vysokých škol

0 8 0 9 747 9 747

zajištění činnosti rady programů 
(pro agenturu rady vysokých škol)

0 1 0 300 300

Celkem 31 35 149 826 58 827 208 653



191vi-5a  s truk tur ální  fonDy eu –  PŘehleD ProJek tů uk v oP

vi - 6  v yuŽit í  Pros tŘeDků s tátního rozPoč tu v le teCh 20 03 –2011  
PoDle JeDnotl iv ÝCh PoDProGr aMů (v Mil .  kč)

Operační program Počet schválených projektů Celkové schválené prostředky 
(v tis. Kč)

operační program Praha – adaptabilita 20 92 659

operační program Praha – konkurenceschopnost 4 76 759

operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 27 402 375

operační program lidské zdroje a zaměstnanost 0 0

operační program výzkum a vývoj pro inovace 2 569 503

Celkem 53 1 141 296

Podprogram
 

Prostředky ze zdrojů státního rozpočtu celkem

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem

233311 – informační 
a komunikační 
technologie

0 65,004 68,567 0 0 0 0 0 0 133,571

233312 – stavby 135,239 202,692 398,774 343,401 385,575 436,854 432,434 373,461 280,093 2 988,523

233313 – stroje 
a zařízení

78,464 37,063 55,145 0 23,158 0 0 36,062 0 229,892

233318 – povodně 146,704 137,049 84,490 5,942 0 0 0 0 0 374,185

233319 – využití 
obnovitelných 
zdrojů

0 0 0 4,525 96,222 27,140 78,575 106,186 24,788 337,436

Celkem 360,407 441,808 606,976 353,868 504,955 463,994 511,009 515,709 304,881 4 063,607

vi-7  inovační  tr ansfer

Fakulta Počet 
smluv

Výše příjmů (v tis. Kč)

z licencí za smluvní výzkum za kurzy za poradenství 
celkem

za poradenství 
komerční

KTF 0 0 0 544,720 0 0

etf 0 0 0 0 0 0

HTF 0 0 0 0 0 0

PF 0 0 0 0 0 0

1.lf 0 0 5 290 3 270 0 0

2.lf 0 0 207,419 403,520 237,256 0

3.lf 3 0 4 201 148 0 0

lfP 0 0 0 0 0 0

lfhk 1 0 0 27,083 312,833 312,833

FaF 12 0 0 489 2 417 0

FF 0 23 0 166 68 35
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Fakulta Počet 
smluv

Výše příjmů (v tis. Kč)

z licencí za smluvní výzkum za kurzy za poradenství 
celkem

za poradenství 
komerční

Přf 4 0 368,760 20 4 473,912 2 245,322

MFF 11 0 8245,400 0 67,798 0

Pedf 0 0 0 11 106,669 0 0

fsv 1 0 2 689,771 413,772 28 0

ftvs 7 0 1 631,309 2 522,740 0 0

fhs 4 0 0 0 441,870 239,870

CerGe 2 0 129,309 0 0 0

CPPT 7 0 0 0 0 0

CoŽP 7 0 708 0 364 0

Celkem 59 23 23 470,968 19 111,504 8 410,669 2 833,025

vi-7  Pokr ačování

vi -8  Patent y a uŽitnÉ v zory

Fakulta Patenty Čr Patenty EU Patenty jiné Užitné vzory Celkem

KTF 0 0 0 0 0

etf 0 0 0 0 0

HTF 0 0 0 0 0

PF 0 0 0 0 0

1.lf 1 0 1 1 3

2.lf 2 0 0 1 3

3.lf 2 0 0 1 3

lfP 1 0 1 2 4

lfhk 0 0 0 1 1

FaF 0 0 0 0 0

FF 0 0 0 0 0

Přf 2 0 0 3 5

MFF 0 0 0 1 1

Pedf 0 0 0 0 0

fsv 0 0 0 0 0

ftvs 0 0 0 1 1

fhs 0 0 0 0 0

Celkem 8 0 2 11 21



193vi i -1  PŘehleD č innos ti  nakl aDatel s t ví  k arolinuM

Položka Počet titulů Náklady (v tis. Kč)

Periodické publikace 52 1 902

učební text 55 1 393

Monografie, kooperace, sborníky, merkantilní tisky uk 119 12 774

Celkem 226 16 069

výrobní náklady celkem  52 261

Příjmy nakladatelství  23 397

sponze  80

Dotace  29 400

Příjmy celkem  52 877

Hospodářský výsledek  616

vi i ‑a  ProDukCe nakl aDatel s t ví  k arolinuM 20 02–2011
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vi i i -3  v ysokoŠkol skÉ knihovny,  knihovniCko - inforMační  sluŽBy (shrnutí  z a uk)

vi i i ‑a  Centr ální  k ataloG – v Ý voJ Poč tu z á znaMů (v t is .)

Fakulta Učební texty  Monografie  Celkem  

PF 2 6 8

3.lf 6 0 6

lfP 5 2 7

FaF 1 4 5

FF 0 30 30

fsv 0 2 2

ftvs 8 0 8

Celkem 22 44 66

vi i -2  PŘehleD č innos ti  fakultníCh v yDavatel s t ví  a eDičníCh s tŘeDisek

Přírůstek knihovního fondu 71 715

knihovní fond celkem 4 708 598

Počet odebíraných titulů periodik fyzicky 4 473

Počet odebíraných titulů elektronicky 33 689

otevírací doba za týden (průměr hod.) 45

Počet absenčních výpůjček 827 807

Počet uživatelů 96 683

Počet studijních míst 2 250

Počet svazků umístěných ve volném výběru 675 475

FTVS 4,1 %

ÚDAUK 2,1 %
ÚK 3,1 %

TGM
4,4 %

CTS 0,5 %

KTF
9,7 %

ETF
5,0 % HTF

1,8 %

PF
3,9 %

2.LF 1,7 %

1.LF
4,6 %

3.LF 1,4 %

LFP 2,5 %

LFHK
6,3 %

FaF
2,7 %

FF
18,6 %

PřF
10,7 %

MFF
5,5 %

PedF
6,9 %

FSV
4,6 %

1 200

800

600

200

400

0

VIII-a Počet záznamů v Centrálním katalogu (v tisících)

VIII-b Podíl fakult a součástí na tvorbě CK

1 400

1 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

602,1
695,4

780,6 830,0
900,1 942,5

1 103,3
1 200,0

1 290,0

1 449,5
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vi i i ‑ c  s truk tur a knihovního fonDu uk

Tištěné knihy
71,5 % Tištěné seriály

2,2 %

Články
5,2 %

Kartografické dokumenty
1,6 %

Elektronické knihy
7,4 %

Hudebniny, zvukové záznamy
0,8 %

Ostatní
(staré tisky,

videozáznamy,
grafika)
0,3 %

Elektronické seriály
2,1 %

Elektronické závěrečné práce
1,5 %

Tištěné závěrečné práce
7,3 %

VIII-c Struktura knihovního fondu UK

1 500

1 200

900

300

600

0
2005 2006 2007 2008 2009 20112010

VIII-d Počet kurzů na centrální instalaci Moodle

25 199
325

600

806

1 490

980
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Tištěné knihy
71,5 % Tištěné seriály

2,2 %

Články
5,2 %

Kartografické dokumenty
1,6 %

Elektronické knihy
7,4 %

Hudebniny, zvukové záznamy
0,8 %

Ostatní
(staré tisky,

videozáznamy,
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0,3 %

Elektronické seriály
2,1 %

Elektronické závěrečné práce
1,5 %

Tištěné závěrečné práce
7,3 %

VIII-c Struktura knihovního fondu UK
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vi i i ‑ d  Poče t e-le arninGov ÝCh kur zů na Centr ální  ins tal aCi  MooDle
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X-2 uMís tění  uk v Me zinároDníCh ŽeBŘíčCíCh v r .  2011

Žádosti o poskytnutí 
informací

Celkem Z toho vyhověno nevyhověno náhrady nákladů

  úplně částečně   

ruk 4 4 0 0 200 kč

fakulty a součásti 13 9 1 3 0 kč

PF 3 3 0 0 0 kč

1.lf 1 1 0 0 0 kč

2.lf 1 1 0 0 0 kč

FF 1 0 0 1 0 kč

Přf 3 1 0 2 0 kč

MFF 1 1 0 0 0 kč

fhs 2 2 0 0 0 kč

nakl 1 0 1 0 0 kč

UK celkem 17 13 1 3 200 Kč

Stížnosti Celkem Z toho

  oprávněné neoprávněné částečně 
oprávněné

atypické 
stížnosti

ruk 9 4 4 1 0

fakulty a součásti 22 3 17 2 0

HTF 1 0 1 0 0

PF 3 0 2 1 0

1.lf 1 0 1 0 0

lfP 1 0 1 0 0

Přf 3 0 3 0 0

Pedf 8 1 7 0 0

ftvs 2 0 2 0 0

fhs 1 0 0 1 0

KaM 1 1 0 0 0

CDMs krystal 1 1 0 0 0

UK celkem 31 7 21 3 0

X-1 Poče t s t í Žnos tí  a Poče t Ž áDos tí  o inforMaCe PoDle z ákona č .  10 6/1999 sB.

Podněty doručené na ruk se týkají jak fakult, tak součástí i rektorátu uk.

Žebříček Umístění UK

the World university rankings 305

arWu 258

Qs top universities 276

sCiMaGo institutions ranking 132

Performance ranking of scientific Papers for World universities 247

leiden ranking bez pořadí

ve světě je kolem 17 tisíc univerzit, v žebříčcích bývá hodnoceno mezi 500 až 2000 z nich, tedy cca 3–10 %.    
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f o t o G r a f i e  ( v Ý B ěr)

 obálka Promoce ve Velké aule Karolina (detail)
 8–9 Usnesení o přijímání pod obojí způsobou na pražské univerzitě, 1417
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