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Co chystáme 
únorové semináře
16. 02. Erasmus aneb Jak na to?  

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=12551
od 22. 02. Informační týden  

ipsc.cuni.cz/IPSC-165.html
23. 02. Možnosti studia ve Skandinávii, Dánsku a na 

Islandu 
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=12552

březnové semináře
01. 03. Možnosti studia v zahraničí pro studenty 

lékařských fakult 
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=12515

08. 03. Možnosti studia ve Francii  
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=12554

15. 03. Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy  
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=12555

22. 03. Možnosti studia v Německu, Rakousku a 
Švýcarsku 
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=12556
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Úvodem 

I v únorovém čísle newsletteru 
Informačního, poradenského a 
sociálního centra UK bychom 
vás rádi seznámili s chystanými 
semináři a akcemi. 
Nepřehlédněte ani naše 
středisko Carolina, které 
pomáhá studentům se 
speciálními potřebami. 

Pogratulujeme také vítězům 
prestižní Bolzanovy ceny a 
nabídneme vám celou řadu UK 
benefitů a to ať již kulturních, 
vzdělávacích či volnočasových. 

Zásadní událostí pro celou naši 
univerzitu je v tomto roce 
samozřejmě 700. výročí 
narození Karla IV. Na jeho 
počest se chystá mnoho akcí, 
přečtěte si o nich. 

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.
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Co se děje na UK 
Oslavy 700 let od narození zakladatele 
Univerzity Karlovy
Císař, český král a zakladatel naší Univerzity, Karel IV. bude 
mít letos 14. května 700. výročí svého narození.

Univerzita Karlova však s oslavami začala již nyní. Na nových 
webových stránkách výročí si můžete na úvod přečíst pár slov 
přímo od pana rektora, projít si nejdůležitější události a fakta 
s Karlem IV. spojená, či si vybrat z několika chystaných akcí 
(bohoslužby, výstavy, konference, koncerty…)

Neváhejte nahlédnout na: karel700.cuni.cz/KAREL-1.html

Bolzanova cena – 22. ročník
Bolzanova cena je prestižní ocenění Univerzity Karlovy za 
vysoce objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a 
zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, které 
uchazeči zpracovali během svého studia.

Cena je udělována ve třech kategoriích: společenskovědní 
včetně teologických oborů, přírodovědné a lékařské.

Ve 22. ročníku (2014–2015) byly k ocenění vybrány celkem tři 
práce.

V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů:

Mapping the Individual Musical Experience in Post-Apartheid South 
Africa: A Bio-Ethnography of Township Dweller Lesiba Samuel 
Kadiaka – Mgr. Vít Zdrálka, Ph.D. (Filozofická fakulta)

V kategorii přírodovědné:

Studium biomolekulárních interakcí pomocí optických biosenzorů 
s povrchovými plasmony – Mgr. Hana Šípová, Ph.D. (Mate–
maticko-fyzikální fakulta)

V kategorii lékařské:

Molecular mechanisms of iron transport across plasma membrane in 
mammalian cells – RNDr. Kamila Balušíková, Ph.D. (3. lékařská 
fakulta)

Všem oceněným blahopřejeme!
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Nové zboží  
v UK Pointu 

Přijďte se podívat do UK Pointu 
na hezké zboží s univerzitní 
tématikou. Za zmínku stojí 
především deštníky, slušivá trička, 
mikiny, magnetky, hrnečky a 
mnoho dalších věcí. Neváhejte a 
navštivte prodejnu UK Point na 
adrese Celetná 14.
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Zpřístupňování studijních textů studentům se 
speciálními potřebami
Studenti se speciálními potřebami (především studenti s 
postižením zraku) potřebují ke studiu studijní texty v podobě, 
která vyhovuje jejich potřebám. Nejčastější formou úpravy 
textů je digitalizace, braillský tisk a černotisk. Digitalizaci a 
další úpravu studijních textů v současné době celouniverzitně 
zajišťuje pracoviště Carolina – středisko digitalizace studijních 
zdrojů. Pracoviště je v úzkém kontaktu s fakultami (hlavně s 
kontaktními osobami a s knihovnami) a se studenty, kteří se 
na něj obracejí se svými požadavky. Na pracoviště se mohou 
obracet i vyučující k modifikaci přijímacímu řízení či dílčích 
zkoušek.

Studenti mohou využít i dalších služeb pracoviště, jako jsou 
kurzy práce s technikou, informační a poradenské služby. Na 
pracovišti se nachází i studovna, v rámci které jsou studentům 
k dispozici počítače se speciálními softwary. Středisko můžete 
najít v Celetné 20, 1. patro (místnost 132a).

Neváhejte se na nás obrátit se svými požadavky. Těšíme se na Vás!

Kontakty: 
Mgr. Miloš Šmíd 
Telefon: 224 491 581 
E-mail: milos.smid@ruk.cuni.cz 
Web: http://carolina.ipsc.cuni.cz

Nakladatelství Karolinum nabízí již >300 e-knih
Máte chuť začíst se do povídek Bohumila Hrabala? Nebo 
sháníte studijní materiály na zkoušku? Portfolio e-knih 
Nakladatelství Karolinum obsahuje více než 300 titulů, 
zahrnujících vědecké monografie, učební texty i beletrii v 
češtině, angličtině i dalších jazycích.

Nakladatelství Karolinum nabízí studentům a zaměstnancům 
UK díky spolupráci s databázovými centry EBSCO 
Information Services a ProQuest bezplatný přístup k 
portfoliu více než 300 elektronických knih.

Elektronické knihy Nakladatelství Karolinum jsou dostupné 
pomocí vzdáleného přístupu online nebo si je můžete 
stáhnout do svých čtecích zařízení. Neomezený počet 
uživatelů tak může číst naše e-knihy z pohodlí domova 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu.
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Nabídka zahraničních 
stáží pro studenty ze 
Středočeského kraje 

Jste student a bydlíte či studujete 
ve Středočeském kraji? Mohla by 
Vás zajímat nabídka zahraniční 
stáže pro studenty.  

Středočeský kraj v roce 2006 
poprvé realizoval projekt 
„Praktikantská kancelář", do 
kterého jsou v současné době 
zapojeny následující regiony: 
Porýní-Falc (Německo), 
Burgundsko (Francie) a Opolské 
vojvodství (Polsko). 

Předpoklady:
• Zájemci o účast na projektu 

musejí mít trvalé bydliště nebo 
studovat na území 
Středočeského kraje. 

• Věk 18 až 27 let (minimální 
věková hranice musí být 
splněna). 

• Dostatečné znalosti 
německého (Porýní-Falc), 
francouzského (Burgundsko) 
či polského/anglického jazyka 
(Opolské vojvodství) pro 
dorozumění se v základních 
životních situacích. V případě 
Opolského vojvodství budou 
upřednostněni uchazeči se 
znalostí polského jazyka. 

• Doba trvání pracovní stáže od 
1 do 3 měsíců (v červenci, 
srpnu či září). 

Náplň pracovní stáže a potřebné 
dokumenty k přihlášce naleznete 
zde: www.kr-stredocesky.cz/web/
zahranicni-spoluprace/nabidky-
pro-studenty
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Do konce roku 2016 plánujeme zpřístupnit přes 400 titulů  
e-knih. Všechny e-knihy jsou k dispozici ve formátu pdf.

Podrobné informace o čtení a stahování e-knih Nakladatelství 
Karolinum naleznete zde: 
www.karolinum.cz/ink2_stat/index.jsp?include=eknihy

Naučte se číst dvakrát efektivněji!
Získejte více času pro sebe. Během 20 hodin Vás naučíme 
zvládnout texty 2x rychleji, díky čemuž můžete čas ušetřený 
při čtení článků, učebnic, emailů nebo jiných dokumentů 
věnovat zábavnějším věcem. Dovednost rychlého čtení 
uplatníte každý den při práci či studiu a je také výborným 
rozšířením životopisu.

Kurz přístupný zdarma na počítačích v IPSC v Celetné 13. 
Více na: www.rozectise.cz/cze 

Slevy a další nabídky 
Sleva na kurzy Jazykové školy JIPka
V předchozím čísle newsletteru jsme vás informovali o čerstvě 
navázané spolupráci mezi UK a Jazykovou školou JIPKA, 
díky které mohou zaměstnanci univerzity a členové 
absolventského Klubu Alumni celoročně využít 10% slevu na 
veškeré skupinové kurzy, minikurzy a překladatelské služby. 
Dvakrát ročně (vždy na začátku jarního a podzimního 
semestru) nabídne navíc škola vybrané skupinové kurzy za 
zvýhodněnou cenu 2 000 Kč (běžná cena těchto kurzů na 
pražských pobočkách se pohybuje od 3 550 do 4 100 Kč).

Pro jarní semestr tohoto roku, který začíná od března, je 
možné za zmíněnou zvýhodněnou cenu využít veškeré 
nabízené kurzy typu konverzace, které probíhají jednou týdně 
(bez ohledu na místo výuky, jazyk i stupeň pokročilosti). Bližší 
informace naleznete na ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html. V případě 
dotazů kontaktujte Mgr. Pavla Buriánka 
(pavel.burianek@ruk.cuni.cz; 224 491 896).

Sleva pro zaměstnance v Hostinci U Supa
Znovuotevřená restaurace U Supa sídlící v prostorách UK, v 
areálu UK (Celetná 22) poskytuje zaměstnancům univerzity 
po předchozím předložení průkazu slevu ve výši 20 % na 
polední menu. Polední nabídku naleznete na adrese 
www.restauraceusupa.cz/poledni-menu.
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Výstava Bez hranic 

Ústav pro dějiny umění FF UK vás 
srdečně zve na výstavu Bez 
hranic. Umění v Krušnohoří mezi 
gotikou a renesancí ve 
Valdštejnské jízdárně, kterou 
uspořádal ve spolupráci s 
Národní galerií v Praze, 
Univerzitou Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem a 
Biskupstvím litoměřickým. 

Výstava bude přístupná do 13. 3. 
a to denně mino pondělí od 
10.00 do 18.00. 

Výstava Bez hranic. Umění v 
Krušnohoří mezi gotikou a 
renesancí je výsledkem 
mnohaletého výzkumu 
severočeských a pražských 
historiků a historiků umění. 
Výsledky výzkumu více než dvou 
desítek badatelů budou 
publikovány v doprovodných 
textech k výstavě – v tištěném, 
bilingvním, popularizační formou 
zpracovaném průvodci (ČJ–AJ) a 
ve vědeckém katalogu výstavy 
(ČJ s anglickým resumé). 

Studenti a zaměstnanci Univerzity 
Karlovy mají na výstavu vstup 
volný.

Chcete být v obraze? 

Přihlaste se k odběru na:  
http://1drv.ms/1JGr9RS 

Dejte nám like na Facebooku!  
facebook.com/IPC.UK 

Kontakt: 
Celetná 13, 116 36, Praha 1 
Teleon: 224 491 850 
E-mail: ipsc@ruk.cuni.cz  
Web: ipsc.cuni.cz
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Dále je poskytována také sleva 10 % na nabídku z běžného jídelního lístku. Ten je k dispozici zde: 
www.restauraceusupa.cz/menu.

Další informace o benefitech pro zaměstnance a absolventy UK naleznete na: 
ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html

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. 

Doporučujeme tato únorová představení Městských divadel pražských:

Kdo se bojí Virginie Woolfové? 
18. a 24. 2. od 19 hodin v Divadle Rokoko

„Špičkovou ukázku propracovaného psychologizujícího herectví nabízí Divadlo Rokoko v inscenaci 
nejslavnější hry Edwarda Albeeho Kdo se bojí Virginie Wolfové?. Autor ji po padesáti letech lehce 
zkrátil a pročistil a do češtiny novou verzi textu přeložil Jiří Josek. Dramatický klenot se rozzářil i díky 
režii Petra Svojtky. Všechny dialogy, včetně podtextových nuancí, jsou směrovány k co 
nejzřetelnějšímu prokreslení vztahů mezi protagonisty. Veronika Gajerová jako společensky i lidsky 
frustrovaná Martha a Aleš Procházka v roli jejího muže George dokážou skrývaná zranění svého 
staršího manželského páru podat přesně a bez nadbytečné exprese, přesto však drsně a výstižně. Oba 
interpreti podávají vrcholné výkony své profesní kariéry.“  
(úryvek z recenze B. Pražana v Týdeníku Rozhlas)

Romulus Veliký, komedie antických rozměrů 
8. a 25. 2. od 19 hodin v Divadle ABC

Západořímská říše se hroutí, vlast ohrožují cizí vojska, za každým závěsem na něho číhá vrah, ale 
Romulus Veliký se stará jen o 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. Historické reálie slouží jen jako kulisa pro rozvíjení absurdní hořké komedie F. 
Dürrenmatta o moci, vládnutí, smyslu politiky a přeceňování lidských možností tvořit dějiny.

Hrají: A. Procházka, M. Delišová, N. Kouklová, V. Dvořák a další

Důkaz 
1. a 16. 2. od 19 hodin v Divadle Rokoko

Zoufalé hledaní nepopiratelného, jediného a nezpochybnitelného důkazu ústí v poznání, že i kdyby se 
všechno na světě dalo spočítat a převést na numerické hodnoty, vždycky zůstane ještě něco 
nevysvětlitelného. Divadelní hra, odměněná Pulitzerovou cenou, se stala předlohou úspěšného filmu s 
Anthonym Hopkinsem a Gwyneth Paltrow v hlavních rolích.

Hrají: V. Kubařová, M. Písařík, O. Vízner a S. Jachnická

Celý program najdete na www.MestskaDivadlaPrazska.cz.

(Sleva platí na představení z repertoáru Městských divadel pražských, nelze využít na tituly Shirley 
Valentine, Pan Kaplan má třídu rád, Vím, že víš, že vím…)
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Divadlo Archa (únor 2016)
Zvýhodněná nabídka pro zaměstnance UK a členy Klubu Alumni

10. 2. (18.00) – Respektování 2016 

Debaty o všem, co nás zajímá a baví. Nečekané kombinace hostů, překvapivá témata, která někdy 
diktují aktuální události a jindy naše zvědavost. Pořádáno ve spolupráci s časopisem Respekt. 
Moderuje Erik Tabery. 
Zvýhodněná cena pro zaměstnance UK a členy Klubu Alumni UK – 50 Kč (objednávky do 5. 2. 2016)

20. 2. (20.00) – Sváteční Pop - Audiobiograf 

Sváteční pop je kapela, která vznikla propojením hyperaktivních výtvarníků a hudebníků Petra Nikla, 
Milana Caise, Ondřeje Smeykala a Jiřiho Hradila, kteří našli společnou performanční řeč, na hranici 
poetiky kabaretu, ambientu, soliterního pisničkářství a úderné tancovačky. To vše v hávu ryzí 
audiovizuální improvizace. 
Zvýhodněná cena pro zaměstnance UK a členy Klubu Alumni UK – 150 Kč (objednávky do 10. 2. 
2016)

Počet vstupenek nabízených za zvýhodněnou cenu je u všech představení omezený. Vstupenky je 
možné rezervovat na adrese pavel.burianek@ruk.cuni.cz.

(Sleva platí na představení z repertoáru Městských divadel pražských, nelze využít na tituly Shirley Valentine, Pan Kaplan má třídu rád a 
Vím, že víš, že vím…)
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