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Pozvánky na dubnové akce
Den celoživotního vzdělávání 

a Festival absolventů 

Již čtvrtý ročník této akce přinese pře-

devším prezentaci kurzů celoživot-

ního vzdělávání a kurzů Univerzity 

třetího věku jednotlivými fakultami. V 

tento den proběhne i slavnostní se-

tkání absolventů vybraných fakult po 

50 letech. Tito absolventi znovu pro-

žijí svou promoci ve Velké aule Karo-

lina. Dále budou pro Vás v Císařském 

sále připraveny zajímavé přednášky či 

beseda se známými absolventy naší 

univerzity. Pro všechny, kdo mají zá-

jem udržovat kontakt se svou alma 

mater, zde bude připraven také stánek 

našeho Klubu Alumni, který poskytne 

všechny informace o své činnosti, po-

řádaných akcích, možnosti registrace 

a výhodách členství. 

Akce je určena nejen Vám absolven-

tům, ale také širší veřejnosti všech ge-

nerací. S celou svou rodinou si budete 

moci užít také pestrý doprovodný 

program – fotokoutek, výstavu, kon-

cert, prohlídku muzea a historických 

prostor Karolina či dětský koutek. 

Hlavní program 

Císařský sál 

1010–1055 

Moc (dez)informací 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

1100–1155 

Tak dlouho se chodí se džbánem pro 

vodu, až je plný bisfenolu 

Ing. Jan Nevoral, Ph.D. 

1200–1220 

Koncert - soubor I Dilettanti 

Pedagogická fakulta 

 

KLUB ALUMNI UK 
Newsletter absolventů Univerzity Karlovy číslo 4/2017 

 

Úvodník 
Milé absolventky, milí ab-

solventi, 

v dubnovém čísle newsletteru 

Klubu Alumni Vás pozveme 

na Den celoživotního vzdělá-

vání & Festival absolventů, 

který nás čeká 22. dubna. Uni-

verzitě Karlově záleží na jejích 

absolventech – přijďte se o 

tom přesvědčit a dozvědět se, 

jaké možnosti univerzita a její 

fakulty pro své absolventy na-

bízejí. 

Tento den je určený nejen 

Vám, kteří chcete nadále udr-

žovat kontakt se svojí alma 

mater, ale také pro celou Vaši 

rodinu. Podrobnosti o pro-

gramu naleznete právě na ná-

sledujících stránkách. 

 

 

 

 

 

Kontakt 
Informační, poradenské 

a sociální centrum UK 
Klub Alumni UK 

Celetná 13, 116 36 Praha 1 
Tel.: (+420) 224 491 850 
E-mail: absolventi@cuni.cz 

Web: www.absolventi.cuni.cz 

Facebook: Klub Alumni UK 

mailto:absolventi@cuni.cz
http://www.absolventi.cuni.cz/
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1300–1345/1355 

Sakrální prostory hradu Karlštejna 

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 

1400–1455 

Beseda s absolventy 

botanik RNDr. Václav Větvička, 

Mgr. Petr Eliáš – šéfredaktor naklada-

telství Albatros 

1500–1600 

Centrum vizuální historie Malach 

PhDr. Jiří Kocian 

Doprovodný program 

V rámci doprovodného programu se 

můžete těšit na záchranáře z Lékařské 

fakulty v Plzni, molekulární bar Příro-

dovědecké fakulty či poodhalit s Ma-

tematicko-fyzikální fakultou, jaká ma-

tematika se skrývá v žonglování a 

mnoho dalšího! 

Chcete se v průběhu akce naučit, jak 

co nejlépe poskytnout první pomoc? 

Neměli byste tedy minout praktický 

kurz 1. lékařské fakulty v Zelené po-

sluchárně. Účast na kurzu je spojena s 

vydáním osvědčení o absolvování! 

Prohlídky historických prostor Karo-

lina s průvodcem budou probíhat v 

14:30 a 15:30. Bez průvodce bude po 

celé trvání akce možné navštívit Mu-

zeum Univerzity Karlovy či výstavu 

Magičtí Lucemburkové. 

Pokud jste si ještě nevyzvedli svůj 

průkaz člena Klubu Alumni nebo 

průkaz externího uživatele, budete tak 

moci učinit v průběhu akce v Infor-

mačním, poradenském a sociálním 

centru v Celetné 13. 

Těšíme se na Vás!  

Kdy: sobota 22. dubna 2017, 1000–1600 

Kde: Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1 

Vstupné: zdarma 

Registrace: 

www.denczv.cuni.cz nebo 

www.festivalabsolventu.cuni.cz 

Další akce 
Přednášky v rámci Historicko-

sociologické konfrontace 

Pracoviště historické sociologie při 

Fakultě humanitních studií UK sr-

dečně zve na přednášky, které se 

uskuteční v rámci předmětu Histo-

ricko-sociologické konfrontace. 

Univerzální racionalizace: Weberův 

velký narativ 

Byla to „teorie racionalizace“, díky níž 

se německý učenec Max Weber 

(1864-1920) zařadil mezi „klasické“ 

diagnostiky stavu modernity. Kdyby-

chom měli uvést jeden termín, který i 

nyní, 150 let od jeho narození, s Ma-

xem Weberem spojujeme, byla by to 

nejspíš „racionalizace“. Odkazujeme 

tím k Weberově domnělé „teorii“ uni-

verzální „racionalizace“ jako celku, 

jenž má ovládnout celý svět. Nepočí-

tám tuto „teorii“ ani tolik mezi socio-

logické teorie v přísně epistemologic-

kém smyslu, nýbrž spíše mezi „velké 

narativy“, jimiž disciplína sociologie v 

http://www.denczv.cuni.cz/
http://www.festivalabsolventu.cuni.cz/
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průběhu svých dějin přispěla k sebe-

porozumění lidstva. 

Přednášející: prof. Dirk Kaesler 

– profesor sociologie na Universität 

Hamburg (1984–1995) a na Phillipps-

Universität v Marburgu (1995–2009). 

Kdy: čtvrtek 6. dubna, 17:00–18:30 

Kde: Areál UK v Jinonicích (U Kříže 8, 

Praha 5), místnost 1036 

Přednáška proběhne v anglickém jazyce. 

Více na: 

cuni.cz/UK-6305.html?event=14739 

nebo na hiso.fhs.cuni.cz/HISO-98.html 

Socialistická minulost jako vý-

zkumný projekt běloruských a čes-

kých badatelů: dva modely histo-

rické paměti 

Po rozpadu sovětského bloku po-

vstala pro každou ze středo- nebo vý-

chodoevropských zemí potřeba 

znovu definovat svou identitu a vy-

rovnat se s nedávnou socialistickou 

minulostí. Řada středoevropských, 

balkánských a pobaltských států si 

zvolila model důsledného a všestran-

ného studia období totality. Naopak v 

některých východoevropských ze-

mích, a obzvláště v Bělorusku, si pa-

měť o socialistickém období stále za-

chovává rozměr nostalgického senti-

mentu a je vytlačená z oblasti badatel-

ské a veřejné reflexe. V přednášce se 

vyznačí základní etapy a faktory for-

mování symbolických center bělorus-

kých dějin po roce 1991. Budou rov-

něž definované společné a odlišné 

tendence formování a realizace pamě-

ťových praktik v České republice a 

Bělorusku.  

Přednášející: Doc. Vitalij Repin, CSc. 

– působí na katedře dějin jižních a zá-

padních Slovanů Historické fakulty Bě-

loruské státní univerzity v Minsku. 

Kdy: čtvrtek 13. dubna, 1700–1830 

Kde: Areál UK v Jinonicích (U Kříže 8, 

Praha 5), místnost 1036 

Přednáška proběhne v českém jazyce. 

Více na: 

cuni.cz/UK-6305.html?event=14688 

nebo na hiso.fhs.cuni.cz/HISO-98.html 

Opuštěný komplex v Hybernské se 

promění v kulturní kampus 

Budovy v Hybernské 4 řadu let zely 

prázdnotou. Ve dnech 10.–14. dubna 

2017 ožijí akcí Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy s názvem Týden 

diverzity. V bohatém programu nebu-

dou chybět přednášky špičkových od-

borníků, workshopy, výstavy, video-

mapping, únikové hry, filmové pro-

jekce a koncerty, mimo jiné známého 

orchestru BERG. Přijďte se jako 

první podívat do otevřeného komu-

nitního prostoru, který získává novou 

tvář ve spolupráci s architektonickým 

studiem COLL COLL. Od května 

bude prostor dál sloužit jako kreativní 

kampus pro veřejnost a místo, kde se 

bude moci uplatnit potenciál studentů 

a akademiků. Akce budou probíhat v 

objektu v Hybernské 4 vždy od 10 

hod do pozdního večera. Po celou 

dobu zde bude otevřený také bar 

Containallu, knihkupectví s kavárnou, 

galerie nebo dětský koutek. Vstup na 

veškeré akce Týdne diverzity je 

zdarma.  

Kdy: 10. – 14. dubna 2017 

Kde: Hybernská 4, Praha 1 

Facebook: facebook.com/tydendiverzity 

Web: www.tydendiverzity.cz

http://www.cuni.cz/UK-6305.html?event=14739
http://hiso.fhs.cuni.cz/HISO-98.html
http://www.cuni.cz/UK-6305.html?event=14688&lang=cz%20
http://hiso.fhs.cuni.cz/HISO-98.html
https://www.facebook.com/tydendiverzity
http://www.tydendiverzity.cz/
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Předávání Cen rektora, mi-

mořádných cen rektora a Bol-

zanovy ceny 

Ve středu 8. března 2017 došlo ve 

Vlasteneckém sále Karolina k slav-

nostnímu předávání cen studentům a 

absolventům Univerzity Karlovy za 

rok 2015/2016. Ceny předal rektor 

Univerzity prof. MUDr. Tomáš Zima, 

DrSc., MBA za přítomnosti prorek-

torky pro koncepci a kvalitu vzdělá-

vací činnosti prof. PaedDr. Radky 

Wildové, CSc. a prorektorky pro stu-

dijní záležitosti prof. MUDr. Mileny 

Králíčkové, Ph.D. Všem oceněným 

gratulujeme! 

Cena rektora pro nejlepší absol-

venty Univerzity Karlovy 

Cena se uděluje vynikajícím studen-

tům bakalářského nebo magister-

ského studijního programu v závěru 

jejich studia, kteří v průběhu studia 

dosáhli mimořádných výsledků ve vě-

decké, výzkumné, sportovní nebo 

kulturní činnosti. 

Cena prof. MUDr. Karla Weignera pro 

nejlepší absolventy lékařských oborů: 

MUDr. Jakub Štefela (3. LF) 
Bc. Viera Margeťáková (3. LF) 

Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nej-

lepší absolventy společenskovědních oborů  

Mgr. Evelyne Koubková (FF) 
Bc. Joosep Grents (FHS) 

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského 

pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů  

Mgr. Miroslav Soroka (PřF) 
Bc. Michal Jakl (PřF) 

Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nej-

lepší absolventy učitelského studia  

Mgr. Lenka Havelková (PřF)  
Bc. Jan Baťka  (PřF) 

Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absol-

venty teologických oborů  

Mgr. Helena Exnerová (HTF) 
Bc. Eduard Fiedler (KTF) 

Bolzanova cena 

Bolzanova cena je prestižní cenou 

Univerzity Karlovy udělovanou stu-

dentům za mimořádně objevné práce 

s vynikajícím tvůrčím obsahem a 

zpravidla s interdisciplinárním tema-

tickým přesahem zpracované uchaze-

čem v průběhu studia. Jde o mimo-

řádné ocenění jednotlivců z řad stu-

dentů Univerzity Karlovy. Udělení 

ceny se osvědčuje diplomem a je s 

ním spojena peněžitá odměna. 

Ve 23. ročníku byly vybrány celkem 

tři práce. 

V kategorii společenskovědní včetně 

teologických oborů byla vybrána 

práce: 

„The Reign of King Nyuserre and Its Im-

pact on the Development of the Egyptian 

State. A Multiplier Effect Period during the 

Old Kingdom“ Mgr. et Mgr. Veroniky 

Dulíkové, Ph.D. z Filozofické fakulty 

V kategorii přírodovědné byla vy-

brána práce: 

„Bounding Helly numbers via Betti num-

bers“ RNDr. Zuzany Patákové, Ph.D. 

z Matematicko-fyzikální fakulty 

V kategorii lékařské (biomedicínské) 

byla vybrána práce: 

„Interakce antiretrovirotik s lékovými eflux-

ními transportéry a jejich vliv na transpla-

centární farmakokinetiku“ Mgr. Zuzany 

Ptáčkové, Ph.D. z Farmaceutické fa-

kulty 

Mimořádná cena rektora 

Cena se uděluje příležitostně studen-

tům za čin, popřípadě činnost, vyko-

naný během studia a prokazující mi-

mořádnou občanskou statečnost 

nebo obětavost; za dosažení mimo-

řádných výsledků v průběhu studia v 

oblasti vědy a výzkumu; nebo za mi-

mořádně vysoké ocenění při provozo-

vání kulturních či uměleckých aktivit 

nebo za skvělé sportovní výsledky v 

mezinárodních soutěžích. 

Cenu za rok 2016 obdrželi: 

Florian Merkle (2. LF) 
MUDr. Lukáš Malý (3. LF) 
David Adam (3. LF) 
Barbora Procházková (LF Plzeň) 
Mgr. Simona Baumrtová (FTVS) 

Na záznam z předávání cen se můžete 
podívat zde: 
www.youtube.com/watch?v=CWKtf

8tOA-g 

http://www.youtube.com/watch?v=CWKtf8tOA-g
http://www.youtube.com/watch?v=CWKtf8tOA-g
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Zahradnické trhy v Kuksu  

Zveme vás na Zahradnické trhy v 

Kuksu, které pořádá České farmaceu-

tické muzeum ve spolupráci s NKP 

Hospitál Kuks a obcí Kuks. Akce se 

koná 28. dubna (od 12 do 18 hodin), 

29. dubna (od 9 do 18 hodin) a 30. 

dubna (od 9 do 16 hodin) na nádvoří 

Hospitálu Kuks. 

Zahradnické trhy nabídnou široký 

sortiment balkónových i zahradních 

rostlin, ovocných stromků, skalniček, 

kaktusů a doplňkového tematického 

zboží. Akce bude doplněna přednáš-

kami odborníků z Katedry farmaceu-

tické botaniky a ekologie Farmaceu-

tické fakulty UK v Hradci Králové na 

témata Léčivé rostliny a potraviny, 

Pěstovat léčivé rostliny, ano či ne? a 

Koření a jeho účinky. 

V sobotu a neděli je zajištěna mimo-

řádná vlaková doprava. Více infor-

mací na www.ceska-apatyka.cz 

Vzdělávací exkurze Husitské 

teologické fakulty 

Husitská teologická fakulta ve spolu-

práci s Masarykovým ústavem AV ČR 

pořádá zahraniční vzdělávací exkurzi 

do Itálie s názvem Po stopách první svě-

tové války a československých legií. 

Zájezd se soustředí a významná místa 

v severní Itálii spojená s první světo-

vou válkou a zejména českými legio-

náři jako např. Vittorio Veneto, 

Conegliano, Arco či Rovereto. Ne-

bude chybět ani vysokohorská turis-

tika u známého jezera Lago di Garda 

s možností výstupu na Doss Alto – 

místa mýtického boje českosloven-

ských legionářů a mnoho dalšího. 

Členové Klubu Alumni UK se mo-

hou zúčastnit této exkurze za sníže-

nou cenu 5 675 Kč (plná cena 

5 995 Kč). Snížená ceny je podmí-

něna vypracováním krátkého referátu 

dle zadání souvisejícího s programem 

exkurze, jelikož se jedná o exkurzi v 

rámci kurzu celoživotního vzdělávání. 

Kdy: 29. 5. – 2. 6. 2017 

Závazně se přihlašujte a potvrzení pla-

teb zasílejte nejpozději do 20. 4. 2017 

na adresu asistentka.czv@seznam.cz 

Podrobnosti o programu naleznete na 

stránkách HTF: 

http://www.htf.cuni.cz/HTF-126.html#5 

Benefity 
Tip měsíce: 

Slovenské liečebné kúpele 

Turčianske Teplice 

Využijte speciální nabídku na pobyty 

v Turčianských Teplicích! Členové 

Klubu Alumni a zaměstnanci univer-

zity mohou získat za zvýhodněnou 

cenu pobyt ve dvoulůžkových poko-

jích v hotelu Veľká Fatra**** – supe-

rior včetně léčebný procedur a celo-

denního stravování. Zvýhodněná 

cena se vztahuje nejen na držitele prů-

kazu, ale také osoby v jeho dopro-

vodu. 

Pro více informací o celé nabídce pře-

jděte na: ipsc.cuni.cz/IPSC-33-

version1-ponuka_univerzita_kar-

lova_2016.pdf  

420 People 

Soubor současného tance srdečně zve 

členy Klubu Alumni na představení 

jarní sezóny za zvýhodněné ceny! 

Královna víl/NoD 

19. dubna 2017, cena 250 Kč 

Best Of 420PEOPLE/Jatka78 

2. května 2017, cena 200 Kč 

Královna víl/NoD 

21. května 2017, cena 250 Kč 

Brožuru s více informacemi o jednot-

livých představeních naleznete na: 

cuni.cz/UK-6842.html#39

 

http://www.ceska-apatyka.cz/
mailto:asistentka.czv@seznam.cz
http://www.htf.cuni.cz/HTF-126.html%235
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33-version1-ponuka_univerzita_karlova_2016.pdf
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33-version1-ponuka_univerzita_karlova_2016.pdf
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33-version1-ponuka_univerzita_karlova_2016.pdf
http://www.cuni.cz/UK-6842.html#39

