
Nenechte si ujít: 

Nové webové stránky 

Informačního, poradenského 

a sociálního centra:  

V tomto vydání 

 Koučování 

 Klub Alumni 

 Pocta Janu Husovi 

 Benefity pro studenty 

a zaměstnance 

Úvodem 
Květnový newsletter IPSC UK Vám přináší aktuality a zajímavosti plánované 

na závěr tohoto semestru.  

 Pro promující studenty zde máme krátké představení Klubu Alumni UK, který 

se se zájmem stará o všechny absolventy Univerzity Karlovy, připravuje 

pro ně kulturní, vzdělávací i slevové akce. 

 Jako každý měsíc se podíváme také na chystané semináře a představíme 

možnost individuálního koučování. 

 Neopomeneme ani naše oceněné vědce z Univerzity Karlovy a nahlédneme 

do Karolina, kde se právě koná výstava k 600. výročí upálení Mistra Ja-

na Husa. 

Pokud byste nás chtěli kontaktovat ohledně obsahu či formy našeho newsletteru, 

budeme rádi. Případné připomínky a návrhy můžete zasílat na adresu 

ipsc@ruk.cuni.cz.  

Koučování v Informačním, poradenském 
a sociálním centru UK  

Koučování je pozitivní, akční, a zaměřené na budoucnost, ve smyslu sou-
středění na klientovy možnosti a cíle a hledání cest k jejich uskutečnění. 
Přináší přesnější uvědomování reality, nárůst vědomí vlastní kompetence 
a odpovědnosti. 
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Určeno je studentům bakalářských, magisterských i doktorských progra-
mů a probíhá formou individuálních konzultací, průměrná délka konzulta-
ce je 50 minut až hodina. Koučink na UK je možné navštívit vícekrát. 

Podrobnější informace o koučinku obecně naleznete na: 
http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-69.html.  

Kontakt: Mgr. Silvie Nedvědová, silvie.nedvedova@ruk.cuni.cz  

Místo: Školská 13a, Praha 1 

Jak se do poradny přihlásit: 

1. Přejděte na stránku www.vsporadna.cz/cuni 

2. Vyberte volný termín kliknutím na políčko s barvou, která odpovídá 

požadované poradně. Barvy poraden jsou uvedeny pod kalendářem. 

3. Vyplňte přihlašovací formulář a klikněte na tlačítko Odeslat. 

4. Vyčkejte, než vám poradenský pracovník rezervaci potvrdí. 

Systém sám žádné potvrzení neposílá. 

Veškeré konzultace jsou bezplatné. 

Co chystáme 

Semináře na podporu rozvoje kariéry  
Informační, poradenské a sociální centrum pro Vás připravilo další dva semináře 

na podporu rozvoje kariéry. Tentokráte se můžete těšit na Osobní marketing. 

Seminář je rozdělen na dvě části. První část, která proběhne 11. 6. 2015, se bude 

zabývat sebereflexí. Jak na sebe pohlížíme, jaké jsou naše silné a slabé stránky, 

jak nás vnímají ostatní a jak s nimi vycházet. 

V druhé části, ve čtvrtek 18. 6. 2015, se můžete podívat na problém zaměstna-

nosti. Co můžete udělat pro to, abyste pro zaměstnavatele byli tím nejvhodnějším 

uchazečem? 

Více informací a možnost registrace naleznete zde: 

http://ipsc.cuni.cz/IPSC-121.html.  

Co se děje na UK  

Pravdu neupálíš – pocta Janu Husovi  
Volně přístupná výstava Jan Hus a pražská univerzita v Křížové chodbě Karolina 

(28. 4. 2015 – 28. 8. 2015) se zaměřuje na vztah Mistra a pražské univerzity, je-

jímž byl studentem, učitelem i rektorem. Výstava bere v potaz dospělé publikum 

ve všech jeho vzdělanostních kategoriích, stejně tak jako návštěvníky z řad mlá-

deže různých školských stupňů.  

Námět je členěn do jedenácti tematických celků, mezi nimi je zahrnuto Husovo 

dětství a mládí, působení na pražské univerzitě, učení a kazatelská činnost, stejně 

tak jako vysvětlení jeho myšlenek, které se odrazily v jeho reformním úsilí a vzdo-

ru vůči autoritě církve. Témata doplňuje poslechový program, promítané obrázky, 

smyčka s dokument. filmem Zdeňka Pojmana a doprovodný program pro děti.  

Návštěvníkům budou k dispozici pracovní listy pro žáky i mobilní aplikace ke sta-

žení zdarma. Aplikace obsahuje základní informace o Janu Husovi a o výstavě, 

Klub Alumni 
 

Končíte studium a nechcete se od 

Univerzity zcela odtrhnout? Klub 

Alumni UK je tu právě pro Vás. 

Hlavním posláním Klubu Alumni 

UK je poskytovat informační, vzdě-

lávací, kulturní a společenské služ-

by všem svým členům z řad absol-

ventů Univerzity Karlovy. Klub 

Alumni je tedy určen právě vám, 

kteří jste si Univerzitu Karlovu zvo-

lili za svou a strávili na ní několik 

let náročným studiem oboru, 

do jehož problematiky jste toužili 

proniknout. 

Úspěšným ukončením svých studií 

samozřejmě ještě nemusíte vazby 

s univerzitou zpřetrhat. Naopak. 

Klub Alumni si klade za cíl souná-

ležitost absolventů s univerzitou 

udržovat a bývalé studenty i nadá-

le zapojovat do univerzitního dění. 

Členství v klubu je otevřené všem 

absolventům Univerzity Karlovy. 

Svým členům klub umožňuje účast 

na odborných přednáškách a se-

minářích i významných akcích UK. 

Klub rovněž organizuje mnohé 

společenské události – například 

červnovou zahradní slavnost či 

vánoční setkání – a v neposlední 

řadě pak v rámci členské karty 

nabízí i další zajímavé výhody. 

Velmi nás potěší, pokud se roz-

hodnete se svou alma mater zů-

stat i nadále ve vzájemném kon-

taktu, a pevně věříme, že se na 

půdě naší – a vaší – Univerzity 

Karlovy budeme setkávat i nadále. 

V současné době připravujeme 

pro členy klubu velkolepou Za-

hradní slavnost, která se bude 

konat 2. 6. 2015 ve Valdštejnské 

zahradě. 

Více informací a možnost registra-

ce naleznete na: 

http://www.cuni.cz/UK-4027.html  
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texty, fotografie, mapky i odkaz na navigaci. Tento průvodce výstavou bude obsaho-

vat detailnější informace k jednotlivým exponátům a interaktivní hry pro mladší a star-

ší žáky.  

22. ročník Bolzanovy ceny byl vyhlášen 
Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy v Praze udělovanou studentům 

za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisci-

plinárním tématickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mi-

mořádné ocenění jednotlivců z řad studentů Univerzity Karlovy. Udělení ceny se 

osvědčuje diplomem a je s ním spojena peněžitá odměna. 

Udělování ceny se řídí Statutem Bolzanovy ceny ve znění opatření rektora č. 17/2008 

a 13/2013, který je platný od 1. 7. 2013. 

Jak se zúčastnit? 

Termín: do 30. 9. 2015 

Kandidát předá studijnímu oddělení fakulty:  

 1× přihlášku 

 1× práci v tištěné podobě 

 1× práci v elektronické podobě (na CD, případně Id zveřejněné práce v repozitáři) 

 1× posudky v elektronické podobě (na CD, případně Id zveřejněné 

práce v repozitáři), dle článku 2, odst. 2 Statutu Bolzanovy ceny 

 1× posudky v tištěné podobě (dle článku 2, odst. 2 Statutu Bolza-

novy ceny) 

 odborný životopis a seznam publikací předkladatele (zejména 

u doktorandů) 

 předložená práce musí být zpracována v akademickém roce 

2014/2015 (tj. práce v tomto období dokončená či publikovaná, 
u kvalifikačních prací v tomto období obhájená) a nominována 
do soutěže pouze jednou 

Oborový žebříček QS: 
Devět oborů UK poprvé v první 
dvoustovce 

Univerzita Karlova se přiblížila ke špičce světových vysokých škol. V 

nejnovějším vydání žebříčku sestavovaném podle oborů britskou spo-

lečností Quacquarelli Symonds (QS) se mezi nejlepšími světovými 

institucemi umístilo hned 15 oborů Univerzity Karlovy, do první dvou-

stovky přitom proniklo hned devět z nich. Geografie vyučovaná na 

Přírodovědecké fakultě se stejně jako vloni umístila v první stovce. 

Do elitního dvoustého místa se dále umístily obory: Anglický jazyk a literatura, Histo-

rie, Lingvistika, Filozofie, Matematika, Farmacie a farmakologie, Moderní jazyky a 

Ekonomie a ekonometrie.  Téměř ve všech oborech se Univerzita Karlova posunula 

do vyšší skupiny, resp. obhájila loňské umístění. 

Hodnoceno bylo více než 3 500 univerzit, kritérii prošlo více než 2 100 a do žebříčku 

bylo zařazeno 894 univerzit z celého světa. Bylo analyzováno více než sto milionů 

citačních záznamů. Zveřejněný žebříček pokrývá třicet oborů, které sdružuje do pěti 

širších oblastí: humanitní vědy (Arts and Humanities), inženýrství a technologie 

(Engineering and Technology), vědy o živé přírodě a medicína (Life Science and me-

dicine), přírodní vědy (Natural Science) a společenské vědy a management (Social 

Sciences and Management). 

Z UK Pointu 

Uložte si své vzpomínky 

z Univerzity Karlovy na 

dobré místo! V UK POIN-

TU vám nově nabízíme 

univerzitní USB flash disky 

s kapacitou 8 GB. Cena 

disku je 197 Kč. 

Kompletní nabídku UK 

Pointu a aktuální informa-

ce o výprodeji naleznete 

zde:  

http://point.cuni.cz  

http://point.cuni.cz


Nové benefity pro zaměstnance 
a absolventy 
Více na: http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html#2 

Městská divadla pražská 
Sleva 50 % ze vstupného na vstupenky do 1. a 2. cenové zóny (neplatí na předsta-

vení Shirley Valentine; Pan Kaplan má třídu rád; Vím, že víš, že vím; pronájmy a 

hostující představení) 

Švandovo divadlo na Smíchově 
1. Sleva 10% ze vstupného na všechna představení souboru Švandova divadla.  

2. Každý měsíc speciální nabídka představení se zvýhodněnými cenami vstupného 

 (40 % slevy na vstupenky) 

3. Zaslání programu před zahájením předprodeje a možnost objednat ta nejlepší 

místa 

Taneční soubor 420PEOPLE (www.420people.org) 
Zvýhodněná cena vstupenek na představení souboru (do vyčerpání zásob – počet 

zvýhodněných vstupenek omezen) 

Nejbližší představení: 

11. 6. 2015 (Jatka78) - 420PEOPLE + Please the Trees 

 Více informací: https://www.facebook.com/events/426276527546885/ 

 Zvýhodněná cena pro zaměstnance UK a členy Klubu Alumni UK – 150 Kč 

(standardní cena 300 Kč) 

 Uzávěrka rezervací 3. 6. 2015 

 

17. 6. 2015 (Divadlo Archa) - Phrasing the Pain 

 Více informací: http://www.420people.org/cz/repertoar/detail/32-phrasing-the-pain 

 Zvýhodněná cena pro zaměstnance UK a členy Klubu Alumni UK – 120 Kč 

(standardní cena 200 Kč) 

 Uzávěrka rezervací 7. 6. 2015 

 

Divadlo Archa 
Zvýhodněná cena vstupenek na vybraná představení (do vyčerpání zásob – počet 

zvýhodněných vstupenek omezen). 

Nejbližší představení: 

18. 6. 2015 (19:00) - Simulante bande 

 Dva zdraví, dva handicapovaní tanečníci. Něžné doteky, razantní údery a pády. 

Kde je hranice, kterou někdy nazýváme konvencí? Co se smí? Co je zakázáno, co 

povoleno? O čem se nemluví? 

 Více informací: http://www.divadloarcha.cz/cs/predstaveni/vertedance-a-divadlo-

archa-simulante-bande/?date=2015-06-18 

 Zvýhodněná cena pro zaměstnance UK a členy Klubu Alumni UK – 100 Kč 

(standardní cena 150 Kč) 

23. 6. 2015 (20:00) - Vadí-nevadí.cz 

 Dokumentární divadlo se silným vnitřním příběhem. Dramata každodenního života 
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ztvárněná skutečnými obyvateli malého města. 

 Více informací: http://www.archatheatre.cz/cs/predstaveni/vadi-

nevadi-cz-jana-svobodova-philipp-schenker-divadlo-archa/?

date=2015-06-23  

 Zvýhodněná cena pro zaměstnance UK a členy Klubu Alumni UK - 90 Kč 

(standardní cena 190 Kč) 

Uzávěrka rezervací na obě představení je 12. 6. 2015. 

Zveme vás do divadla! 
Po předložení průkazu zaměstnance UK nebo člena Klubu Alumni na pokladnách 

divadel ABC a Rokoko získáte 50% slevu na nákup vstupenek do 1. a 2. cenové 

zóny. 

V červnu doporučujeme tato představení Městských divadel pražských: 

Romulus Veliký, komedie antických rozměrů 

2., 8. a 22. 6. v Divadle ABC 

Západořímská říše se hroutí, vlast ohrožují cizí vojska, za každým závěsem na 

něho číhá vrah, ale Romulus Veliký se stará jen svůj chov slepic a klidně si snídá 

vejce! Jedna nečekaná událost střídá druhou. Postavy, situace a zápletky jsou 

ryze současné, velmi komické a, bohužel, velmi aktuální. Rozuzlení je šokující. 

Inscenaci švýcarského dramatika Friedricha Dürrenmatta režíruje Ondřej Zajíc, 

hlavní roli ztvární Aleš Procházka, na jevišti dále uvidíte mj. Viktora Dvořáka, 

Jiřího Schwarze, Nikol Kouklovou, Martinu Delišovou, Jana Vlasáka v alternaci 

s Jiřím Klemem ad.  

Listopad 

5. a 13. 6. v Divadle ABC 

Jeho volební období se chýlí ke konci, jeho šance na znovuzvolení jsou nižší než 

Ghándího cholesterol, přesto se nechce vzdát bez boje! Získá peníze na novou 

kampaň? Bude se ve Spojených státech na Den díkůvzdání jíst místo krocana 

tuňák? Přijďte do Divadla ABC na nekorektní politickou frašku Listopad a uvidíte 

sami. V hlavní roli fiktivního amerického prezidenta Charlese Smithe exceluje 

Michal Dlouhý.  

Happy End 

2., 9. a 19. 6. v Divadle Rokoko 

Režisér a dramatik Arnošt Goldflam připravil neotřelou tragikomedii Happy End 

izraelské dramatičky Anat Gov, která v její zemi vzbudila velký rozruch. Otevřeně 

se totiž zabývá chorobou, která se dnes nějakým způsobem dotýká téměř každé-

ho – rakovinou. Anat Gov s humorem a nadhledem nabízí různé pohledy, jak se 

s takovou situací vyrovnat, aniž by člověk ztratil svobodu, důstojnost a hlavně 

optimismus. Proto diváky čekají nejen skvělé herecké výkony, ale i hudebně-

taneční výstupy, které celou hru posunují do roviny téměř groteskní. V hl. roli 

uvidíte Danu Batulkovou. 

Celý program na červen najdete na www.MestskaDivadlaPrazska.cz. 

 

Přihlaste se 

k odběru 

Rádi byste náš newsletter dostá-

vali přímo do své e-mailové 

schránky? 

K jeho odběru se můžete nově 

přihlásit zde: 

http://1drv.ms/1JGr9RS 

Jsme i na 

Facebooku 

Chcete být v obraze, co pro 

Vás chystáme PRÁVĚ TEĎ? 

Vědět vše hned a z první ru-

ky? Dejte nám svůj like! 

www.facebook.com/ipc.uk 

Kontakt 

Zavolejte nám a my vám po-

skytneme více informací o 

našich službách a činnos-

tech.  

Informační, poradenské a 

sociální centrum 

Univerzita Karlova v Praze 

Celetná 13 

116 36 Praha 1 

(+420) 224 491 850 

ipsc@ruk.cuni.cz 

Navštivte nás na: 

www.ipsc.cuni.cz  
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