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Úvodem 
Vážení přátelé Univerzity Kar-

lovy, v květnovém vydání 

Newsletteru IPSC bychom Vás 

kromě pravidelného souhrnu 

seminářů, kurzů a akcí rádi 

upozornili zejména na blížící 

se Rektorský sportovní den, který 

proběhne ve středu 17. května 

2017 a který je určen všem 

studentům a zaměstnancům 

Univerzity. Také bychom Vám 

rádi prezentovali zahájení ve-

řejné sbírky na insignie Fakulty 

sociálních věd UK - „Přísahejme na 

vlastní!“, jejíž studenti ani více 

než po čtvrt století od vzniku 

fakulty nepřísahají na vlastní 

žezlo, nýbrž na žezlo Filozo-

fické fakulty. V newsletteru též 

naleznete odkaz na dvě elek-

tronické publikace Nakladatel-

ství Karolinum – Psychiatrie a 

pedopsychiatrie a Náboženství 

společnosti – které jsou pro stu-

denty a zaměstnance univerzity 

bezplatně k dispozici. 

Kontakt: 
Informační, poradenské 

a sociální centrum UK 
Celetná 13, 116 36, Praha 1 
Tel.: (+420) 224 491 850 

E-mail: ipsc@ruk.cuni.cz 

Web: www.ipsc.cuni.cz 

www.facebook.com/IPC.UK 

  Co chystáme 
PRO STUDENTY 

Kariéra ve vědě 

11. 5. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14501 

Metody racionálního čtení a osobní 

práce s informacemi 

15. 5. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14933 

Asertivní dovednosti 

25. 5. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14502 

Kritické a tvořivé myšlení 

31. 5. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14934 

PRO DOKTORANDY 

Koučování a sebekoučování 

17. 5. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14677 

Time management iluzí zbavený 

24. 5. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14982 

PRO ZAMĚSTNANCE  

MindManager 2017 

19. 5. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14531  

MS Excel pro pokročilé III. 

17. 7. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14605  

  Provozní doba IPSC a výdeje průkazů 
Po–pá 9:00–18:00, so–ne zavřeno  
 

Pro výdej průkazů platí polední přestávka 

12:00–12:30. 

 

NEWSLETTER IPSC 
Zpravodaj Informačního, poradenského a sociálního centra Univerzity Karlovy číslo 5/2017 
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Informace z výdejního centra průkazů v IPSC 
Průkaz studenta Univerzity Karlovy je 

platný pouze s fakultním kupónem. 

Fakultní kupóny ovšem nenahrazují 

revalidační známku ISIC. Pro využí-

vání slev na základě licence ISIC platí 

pravidla uvedená v plném znění na 

www.isic.cz. 

Novinka: Od dubna 2017 mohou 

fakulty využívat rezervační systém na 

výdej průkazů v IPSC určený pro 

skupiny zahraničních studentů. Chtěli 

bychom tím zkrátit čekací dobu na 

vydání studentských průkazů. 

Rektorský sportovní den 
Vážení kolegové, členové akademické 

obce, milí studenti a sportovní nad-

šenci! Stalo se milou tradicí, že jeden 

den v roce je vyhrazen k setkání 

všech sportovních nadšenců naší 

milované a i ve světě uznávané Uni-

verzity Karlovy. Jeden den v roce se 

mohou setkat při sportovním klání 

nejen studenti, ale i akademičtí pra-

covníci. Letos se Rektorský sportovní 

den pod koordinací Ústavu tělesné 

výchovy 2. lékařské fakulty koná ve 

středu 17. května 2017.  

Více na: rektorskyden.cuni.cz 

Zahájení sbírky na insignie Fakulty sociálních věd UK  
„Přísahejme na vlastní!“ 

Dne 4. dubna 2017 byla formou 

hromadného financování (crowdfun-

dingu) zahájena sbírka na insignie 

Fakulty sociálních věd UK. Sbírka na 

portálu HitHit proběhne pod heslem 

„Přísahejme na vlastní!“. 

Každým rokem skládají na Fakultě 

sociálních věd Univerzity Karlovy 

imatrikulační slib a promoční přísahu 

tisíce studentů. Doposud přísahali na 

žezlo zapůjčené od Filozofické fakul-

ty. Sbírka nyní umožní dovést do 

úspěšného konce projekt vzniku in-

signií, který před více než dvaceti lety 

ohlásil děkan prof. Miloslav Petrusek. 

Projekt vypsání sbírky podpořil jak 

současný děkan FSV UK Jakub Kon-

čelík, tak i emeritní děkani Lubomír 

Mlčoch a Jan Ámos Víšek. FSV UK 

oslovila akademického sochaře Otma-

ra Olivu, kterého před dvaceti lety 

kontaktoval tehdejší děkan prof. Mi-

loslav Petrusek.  

Ideovým návrhem insignií FSV UK je 

motiv „Společnost jako na dlani“ (Tu 

reprezentuje zeměkoule spočívající na 

konečcích lidské ruky. Každý prst 

ruky symbolizuje jeden z oborů pěs-

tovaných na fakultě, celá ruka pak 

skutečnost, že díky oborové spolu-

práci nabízí fakulta studentům pohled 

na lidskou společnost jako na dlani). 

Soutěž o ideový záměr žezla byla 

vyhlášena na podzim roku 2014. Au-

torem vítězného ideového návrhu je 

profesor Martin Potůček.  

Sbírka je jedním z posledních kroků, 

jak naplnit sen o insigniích FSV UK 

starý dvacet let. Odměnami donáto-

rům budou (podle velikosti daru) 

upomínkové předměty FSV, artefakty 

insignií, i jedinečné překvapení, které 

bude rozhodně stát za to. 

Sbírka probíhá ve dnech 4. 4. až 

19. 5. 2017 na portálu HitHit.  

Více na: www.hithit.com/insignie 

facebook.com/events/1296273077116721

Přijďte shlédnout první Science slam na UK 
Co je Science slam? Science slam je 

formát, který má pomoci popularizo-

vat vědu a výzkum. Je to soutěž, při 

níž vědci formou stand up výstupu 

představují své zajímavé vědecké a 

výzkumné projekty. Historicky první 

Science slam na UK proběhne v rám-

ci Studentské vědecké konference 3. 

LF UK v úterý 23. května 2017 ve 

vestibulu 3. lékařské fakulty. 

Více na: scienceslam.cuni.cz  

Publikace Nakladatelství Karolinum 
V díle Niklase Luhmanna hraje analýza náboženství stěžejní roli. Ze série statí, které mu věnoval, vybíráme 

poslední, vydanou posmrtně. Představuje navíc reprezentativní sondu do vrcholného Luhmannova myšlení 

funkčních systémů, jakými jsou též politika, hospodářství, právo či věda. Bezplatný přístup k dispozici 

v elektronické podobě na: knihovna.cuni.cz/psychiatrie-a-pedopsychiatrie. 

http://www.isic.cz/
http://rektorskyden.cuni.cz/
http://www.hithit.com/insignie
https://www.facebook.com/events/1296273077116721/
http://www.scienceslam.cuni.cz/
https://knihovna.cuni.cz/psychiatrie-a-pedopsychiatrie
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Oceněná publikace (Kuffnerova cena Psychiatrické společnosti ČLS JEP za rok 2015) pokrývá obor psychi-

atrie v celé jeho šíři, zahrnuje podrobně zpracovanou pedopsychiatrii, postihuje ale také další oblasti, které 

jsou pro klinickou praxi i přehled studentů nezbytné. Bezplatný přístup k dispozici v elektronické podobě 

na: knihovna.cuni.cz/nabozenstvi-spolecnosti 

 

 

Informace pro studenty se speciálními potřebami 

Pomůcky pro studenty se zrakovým 

postižením a studenty s SPU 

Nemáte vlastní čtecí či nahrávací 

zařízení? Nevadí, v rámci studia jsou 

Vám k dispozici prostřednictvím 

služeb IPSC a knihoven UK. Služeb 

knihoven mohou využívat i studenti studující 

na jiných fakultách, než je daná knihovna. 

IPSC nabízí diktafony, čtečky, notebooky a 

další zařízení k zapůjčení. Aktuální 

stav výpůjček a zařízení, které jsou k 

dispozici, naleznete na 

www.cuni.cz/UK-7250.html. 

Bohatou nabídku vybavení a služeb 

nabízí také knihovna Právnické fakulty. 

Uživatelům se zrakovým postižením 

jsou k dispozici 2 počítače, skener, tis-

kárna HP, braillský řádek Thymus 40 a 

stolní kamerová lupa Twinckle 

Spectrum. Z hlediska SW je využíván 

operační systém Windows XP a specia-

lizované programy pro zvětšování 

textu a obrazu, případně pro hlasový 

nebo hmatový výstup. Dále je možné 

zapůjčit si diktafony a k vyzkoušení 4 

typy čteček e-knih: JINKE HANLIN 

V3+, KINDLE 4 (Amazon), POC-

KET BOOK PRO 902, SONY PRS-

950 CZ. Více informací na stránkách 

knihovny knihov-

na.prf.cuni.cz/specialni-sluzby-

1404042535.html. 

Knihovna Husitské teologické fakulty na-

bízí pro studenty se zrakovým posti-

žením či se specifickými poruchami 

učení nebo pro studenty, kteří se rádi 

učí nasloucháním, přístroj Auto-

Lektor. 

Auto-Lektor je přístroj pro čtení textu 

syntetickým hlasem. Tištěnou předlohu 

(knížku, časopis) vložíte do skeneru v 

horní části přístroje, systém text au-

tomaticky rozpozná a přečte. Ovládá-

ní přístroje je velmi jednoduché po-

mocí několika tlačítek na předním 

panelu. (Tlačítka jsou barevně rozli-

šená a jsou zřetelně označená zkrat-

kami v bodovém písmu a v černotis-

ku.) Rozpoznávat a číst lze v češtině a 

angličtině. Text rozpoznaný Auto-

Lektorem si můžete uložit na přenosné 

médium nebo do interní paměti. A naopak, 

do přístroje můžete nahrát jakýkoli textový 

soubor a nechat si ho číst. Auto-Lektor je 

velmi vhodnou pomůckou pro nevi-

domé uživatele, kteří považují ovlá-

dání standardního počítače za příliš 

složité a kteří by přesto rádi využili 

schopnosti rozpoznávacího programu 

a počítačového hlasu. Webové strán-

ky knihovny na 

www.htf.cuni.cz/HTF-101.html 

Obchod s propagačními a reprezentačními předměty UK 
Jsme jednička! Právě to je napsáno na 

krásných termohrncích 1. lékařské 

fakulty, které jsou k dostání ve vese-

lých jarních barvách na e-shopu UK: 

shop.cuni.cz/index.php?id_product=

67&controller=product&id_lang=1 

 

Benefity pro zaměstnance a členy Klubu Alumni UK 
Zveme vás do divadla! 

Držitelé průkazu zaměstnance UK či 

člena Klubu Alumni UK mohou vyu-

žít nejrůznější zvýhodnění při nákupu 

vstupenek do partnerských divadel. 

MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ 

Na pokladnách divadel ABC a Roko-

ko získáte při předložení příslušného 

průkazu 50% slevu na nákup vstupenek 

do 1. a 2. cenové zóny (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… a Proč 

muži neposlouchají a ženy neumí číst v 

mapách, na hostující představení a 

pronájmy). 

https://knihovna.cuni.cz/nabozenstvi-spolecnosti
http://www.cuni.cz/UK-7250.html
http://knihovna.prf.cuni.cz/specialni-sluzby-1404042535.html
http://knihovna.prf.cuni.cz/specialni-sluzby-1404042535.html
http://knihovna.prf.cuni.cz/specialni-sluzby-1404042535.html
http://www.htf.cuni.cz/HTF-101.html
https://shop.cuni.cz/index.php?id_product=67&controller=product&id_lang=1
https://shop.cuni.cz/index.php?id_product=67&controller=product&id_lang=1
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Z květnového programu doporuču-

jeme například tato představení Měst-

ských divadel pražských: 

Věštkyně, vraždy a jasnovidci 

Česká premiéra svérázné adaptace 

Čapkových povídek. Magické příběhy 

s tajemstvím někdy až hororovým, 

jindy úsměvným, trochu detektivní, 

trochu legrační, trochu nostalgické. 

Kdy: 19. 5. od 19 hodin 

Kde: v Divadle Rokoko 

Hrají: Hana Doulová, Vladimír Marek / 

Zdeněk Dolanský, Jan Vlasák, Vasil Fri-

drich / Jiří Hána ad. 

Dobře rozehraná partie 

Bravurní komedie o tom, jak žít sám a 

nezpustnout, pobaví a potěší všechny 

milovníky dobrého humoru, ale i ty, 

kteří kromě dobré zábavy chtějí od 

divadla nečekané zápletky, netradiční 

pohled na život a dobré herecké vý-

kony. A ty hra rozhodně nabízí. 

Kdy: 29. 5. od 19 hodin 

Kde: v Divadle ABC 

Hrají: Jan Vlasák, Lukáš Jurek, Petr Ště-

pánek, Jitka Smutná, Kateřina Veckero-

vá 

Celý program najdete na 

www.MestskaDivadlaPrazska.cz. 

DIVADLO V DLOUHÉ  

Divadlo v Dlouhé nabízí výše uvede-

ným skupinám držitelů univerzitního 

průkazu každý měsíc vybraná před-

stavení za zvýhodněnou cenu 100 Kč. 

V květnu se jedná o následující před-

stavení: 

407 gramů z Bohumila Hrabala 

Původní divadelní adaptace vycháze-

jící z povídky Bohumila Hrabala Ba-

ron Prášil, doplněná o motivy, pří-

běhy i postavy dalších Hrabalových 

povídek, včetně jeho korespondence. 

Neobvykle řešený prostor Divadla v 

Dlouhé (kde vás tentokrát obklopí 

herci i z nečekaných stran!), samozře-

jmě s živou hudbou! Poezie, nostalgie 

i mámivé iluze! Oslava Hrabala jako 

vypravěče, oslava vyprávění! Ať žije 

Bohumil! 

 

Kdy: 29. 5. 2017 

Více: 

www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/z-

perlicek-na-dne 

V případě zájmu rezervujte vstupenky 

e-mailem zaslaným na adresu ob-

chodního oddělení divadla 

(obchodni@divadlovdlouhe.cz).  

DIVADLO POD PALMOVKOU 

Také Divadlo pod Palmovkou umož-

ňuje každý měsíc využít speciální 

nabídky, v jejímž rámci lze pořídit 

vstupenky za výrazně sníženou cenu. 

V květnu lze například zakoupit vstu-

penky na vybraná představení se slevou 

99 Kč či využít akce 1+1 vstupenka zdar-

ma. Kompletní nabídku včetně in-

strukcí pro objednání naleznete zde: 

ipsc.cuni.cz/IPSC-33-version1-

dpp_nabidka_2017_05.pdf  

Kompletní nabídku benefitů pro 

zaměstnance UK a členy Klubu 

Alumni UK naleznete na 

ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html. Neustále 

se snažíme o její rozšiřování. 

V případě jakýchkoliv dotazů, nejas-

ností či třeba námětů a doporučení k 

dané oblasti se můžete obrátit na 

Mgr. Pavla Buriánka pa-

vel.burianek@ruk.cuni.cz; tel.: 224 

491 896 

  

http://www.mestskadivadlaprazska.cz/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/z-perlicek-na-dne
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/z-perlicek-na-dne
mailto:obchodni@divadlovdlouhe.cz
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