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Úvodem 
Vážení přátelé Univerzity 

Karlovy, v červnovém vydání 

Newsletteru IPSC bychom Vás 

rádi upozornili na probíhající 

projekt Science slam, jehož 

cílem je popularizovat vědu 

a výzkum formou stand up 

výstupu. První Science slam 

na univerzitní půdě proběhl 

na konci května, další kola 

zaměřená na vědy o živé 

přírodě či společenské 

a humanitní vědy proběhnou 

na začátku června 2017. 

Také bychom Vám rádi 

připomněli Orientační týden 

pro studenty prvních ročníků, 

tradiční akci, která má za cíl 

seznámit nové studenty se 

studiem a studentským 

životem na UK. 

Pokud nás kontaktujete 

ohledně obsahu či formy 

našeho newsletteru, budeme 

rádi. 

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 ZAMĚSTNANCE  

MS Excel pro pokročilé III. 

17. 7. 2017 

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

Kurz první pomoci 

15. 9. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14814 

PŘIJĎTE SHLÉDNOUT 

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 proběhl v rámci 

Studentské vědecké konference 3. LF 

UK 23. května 2017, kolo zaměřené 

na společenské a humanitní vědy 

proběhne 12. 6. 2017. 

Videopozvánku naleznete zde: 

youtube.com/watch?v=q4aMhsmYLHo 

Více na: www.scienceslam.cuni.cz či na 

www.facebook.com/ScienceSlamCUNI 
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Další aktuality 
ORIENTAČNÍ TÝDEN 

PRO STUDENTY PRVNÍCH 

ROČNÍKŮ  

Pro naše nové studenty připravujeme 

soubor přednášek, které jim pomo-

hou lépe se zorientovat ve světě naší 

— a v té době také již jejich — uni-

verzity. Získané informace jim 

usnadní počátky studia a umožní 

rychleji a efektivněji reagovat na situ-

ace, se kterými se v jeho průběhu 

setkají. 

Další informace průběžně zveřejňovány 

zde: www.ipsc.cuni.cz/IPSC-117.html 

IPSC PŘIJME NOVÉ  

KOLEGY A KOLEGYNĚ  

Informační, poradenské a sociální 

centrum RUK přijme zaměstnance na 

pozice referentů informačních služeb 

se zaměřením na uchazeče a propaga-

ci studijní nabídky a kolegu či kolegy-

ni pro oblast práce s absolventy. Na-

bídka je vhodná i pro absolventy. 

Více na: www.cuni.cz/UK-331.html 

a ipsc.cuni.cz/IPSC-9.html?news=4131 

VÝDEJNÍ  CENTRUM 

PRŮKAZŮ UK 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. 

LETNÍ PROVOZNÍ DOBA 

IPSC A VÝDEJE PRŮKAZŮ  

Období 3. 7. 2017 – 1. 9. 2017 

Pondělí 10:00–16:00 
Úterý 10:00–16:00 
Středa 10:00–16:00 
Čtvrtek 10:00–16:00 
Pátek 10:00–15:00 

Pro výdej průkazů platí polední pře-

stávka 12:00–12:30. 

Publikace Nakladatelství Karolinum

 

František Koukolík 

Rozhodování 

Rozhodujeme esteticky, ekonomicky, 

právně, morálně, politicky, takticky a 

strategicky, sociálně i nábožensky. 

Rozhodujeme v nejistých situacích. 

Rozhodovat se musíme snad v kaž-

dém vědomém okamžiku života. 

Záměrem nové publikace Františka 

Koukolíka je přiblížit přístupnou, 

esejistickou formou současný stav 

teorie rozhodování, která vychází z 

evoluční biologie, psychologie, eko-

nomie, neurovědy i filosofie. Bezplat-

ný přístup k dispozici v elektronické 

podobě na: 

knihovna.cuni.cz/rozhodovani 

 

Marie Vágnerová 

Obecná psychologie 

Publikace se zabývá základními 

aspekty lidské psychiky. Vychází z 

vymezení obecné psychologie a jejího 

postavení v systému psychologických 

věd, uvádí i základní metody, které 

slouží k poznání a hodnocení jednot-

livých psychických projevů a funkcí. 

Teoretické části se střídají s názorný-

mi a čtenářsky srozumitelnými příkla-

dy a jsou doplněny grafy a dalším 

dokumentačním obrazovým dopro-

vodem. Bezplatný přístup k dispozici 

v elektronické podobě na: 

knihovna.cuni.cz/obecna-psychologie 

LITERATURA PRO STU-

DENTY SE SPECIFICKÝM I  

POTŘEBAMI  

Snadnější přístup ke knihám a jejich 

volné stahování řeší nyní Carolina – 

středisko digitalizace studijních zdrojů 

společně s Ústřední knihovnou UK. 

V plánu je realizovat uložení knih a 

záznamů do Digitálního repozitáře 

UK (systém DSpace), kde jsou dopo-

sud pouze závěrečné práce UK. Kni-

hy tak budou k dohledání v přehled-

nějším a přístupnějším vyhledávacím 

rozhraní a studenti si o zaslání dané 

knihy nebudou muset žádat Carolinu, 

ale stáhnou si ji přímo z repozitáře. 

Doufáme, že tato služba bude k dis-

pozici již s novým nadcházejícím 

akademickým rokem a zároveň věří-

me, že tento krok opět o něco více 

usnadní studentům se specifickými 

potřebami studium materiálů potřeb-

ných k jejich studiu. S tímto optimis-

tickým výhledem si Carolina dovoluje 

popřát studentům hezké prožití za-

slouženého volna a bude se v září 

opět těšit na spolupráci. 
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Benefity pro zaměstnance a členy Klubu Alumni UK
ZLEVNĚNÉ VSTUPENKY 

NA FESTIVAL ROCK FOR 

PEOPLE  

Zaměstnanci UK a členové Klubu 

Alumni UK mají možnost využít 10% 

slevy na vstupném na festival Rock 

for People, který se koná od 4. do 

6. 7. v Hradci Králové. Slevu lze 

uplatnit při online zakoupení celofes-

tivalové vstupenky prostřednictvím 

zadání speciálního kódu. Ten je mož-

né vyžádat na adrese  

pavel.burianek@ruk.cuni.cz. 

 

Bližší informace o akci naleznete na: 

www.rockforpeople.cz  

CESTUJTE VÝHODNĚJI!  

Držitelé průkazu zaměstnance UK či 

člena Klubu Alumni UK mohou vyu-

žít nejrůznější zvýhodnění u partner-

ských organizací při nákupu zájezdů, 

pobytů a jízdenek. 

 

Levněji pořídíte dovolenou s kancelá-

ří CK Čedok, která vám poskytne 

slevu 13 % z ceny pobytových zájez-

dů letadlem a slevu 5 % z ceny tu-

zemských zájezdů.  Pokud necháváte 

plánování dovolených na poslední 

chvíli, pak možná oceníte slevy 

500 Kč z leteckých pobytových zá-

jezdů a 300 Kč z autokarových poby-

tových zájezdů „V poslední minutě“ 

 

Pokud raději cestujete „po vlastní 

ose“, pak vás může zaujmout partner-

ská nabídka autobusové společnosti 

Eurolines, která nabízí slevu 23 % na 

mezinárodní jízdenky do více než 40 

vybraných destinací. 

 

Cestovat můžete také vlakem, a to se 

společností České dráhy, která v 

rámci partnerského programu nabízí 

možnost zakoupení IN karet za zvý-

hodněnou cenu. Jedná se o produkty 

IN Karta 25 za 350 Kč místo běžné 

ceny 450 Kč, IN Karta 50 za 2 690 

Kč místo 2 990 Kč a IN Karta 100 za 

17 990 Kč  místo běžné ceny 

19 990 Kč. IN Karty umožňují nákup 

jízdenek s 25-50% slevou a další bez-

platné služby dle podmínek jednotli-

vých karet.  

 

V létě si můžete odpočinout se slevou 

např. v Aquapalace Praha v Čestli-

cích. 20 % slevu na všechny typy 

vstupného s výjimkou vstupného 

RODINA získá nejen držitel přísluš-

ného univerzitního průkazu, ale i 

všechny osoby v jeho doprovodu.  

Na Slovensko se nejen k vodě můžete 

vydat třeba do hotelu Veľká Fatra 

**** - superior. Slovenské liečebné 

kúpele Turčianské Teplice nabízí 

zaměstnancům a členům Klubu 

Alumni UK speciální pobyt s výraz-

nou slevou. 

Podrobné informace: 

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

ponuka_univerzita_karlova_2016.pdf 

 

 

POZVÁNKA DO MĚST-

SKÝCH DIVADEL PRAŽ-

SKÝCH  

Tradičně Vás zveme také do Měst-

ských divadel pražských (ABC a Ro-

koko), kde mohu zaměstnanci a čle-

nové Klubu Alumni využít slevu 50 

% na nákup vstupenek do 1. a 2. 

cenové zóny (sleva platí na všechna 

představení z repertoáru Městských 

divadel pražských, s výjimkou Shirley 

Valentine, Pan Kaplan má třídu rád, 

Vím, že víš, že vím… a Proč muži 

neposlouchají a ženy neumí číst v 

mapách). 

V červnu doporučujeme především 

tato představení: 

Čapek 

Inscenace sleduje poslední chvíle 

života velkého spisovatele a velkého 

člověka, který musí na sklonku života 

čelit zbabělosti, malosti a nenávisti 

národa, který tolik miloval a pro nějž 

tolik udělal. 

Kdy: 10. 6. a 12. 6. od 19 hodin 

Kde: v Divadle Rokoko 

Hrají: Jiří Hána, Milan Kačmarčík, Máša 

Málková, Stanislava Jachnická, Viktor 
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Dvořák, Jitka Smutná, Hana Doulová, 

Jan Vlasák ad. 

60ʼs aneb Šedesátky  

Příběh retrofila ‒ hudební komedie o 

výletech do časů, kdy klukům rostly 

dlouhé vlasy, a láska nebyla sprostým 

slovem. 

Kdy: 12. 6., 15. 6. a 23. 6. od 19 hodin 

Kde: v Divadle ABC 

Hrají: Hanuš Bor, Veronika Gajerová, 

Lucie Pernetová, Radim Kalvoda, Vasil 

Fridrich, Pavel Juřica, Nina Horáková, 

Zdeněk Velen ad. 

Holky z kalendáře  

Něžná a jímavá komedie o ženách, 

které jsou pro dobrou věc ochotny 

udělat to, co by je nenapadlo ani v 

těch nejodvážnějších snech. 

Kdy: 7. 6. a 24. 6. od 19 hodin 

Kde: v Divadle ABC) 

Hrají: Veronika Gajerová, Dana Batul-

ková, Radka Fidlerová, Jitka Smutná, 

Kateřina Macháčková, Lenka Termero-

vá, Hana Doulová, Daniela Choděrová 

ad. 

Celosouborové soirée  

Neopakovatelný večer písní a skečů 

plný překvapení. Naši herci tak, jak je 

neznáte. Zúčastní se všichni členové 

souboru a také několik stálých hostů. 

Kdy: 17. 6. od 21 hodin 

Kde: v Divadle Rokoko 

Celý program najdete na 

www.MestskaDivadlaPrazska.cz  

Bližší informace k výše uvedeným 

slevám a kompletní nabídku benefitů 

pro zaměstnance UK a členy Klubu 

Alumni UK naleznete na adrese 

http://bit.ly/UKbenefity. Neustále se 

snažíme o její rozšiřování, během léta 

vstoupíme do jednání s dalšími vyti-

povanými organizacemi a institucemi.  

V případě jakýchkoliv dotazů, nejas-

ností či třeba námětů a doporučení k 

dané oblasti se můžete obrátit na: 

Ing. Kamilu Špikovou, 

kamila.spikova@ruk.cuni.cz 

nebo Mgr. Pavla Buriánka 

pavel.burianek@ruk.cuni.cz, 

tel. 224 491 896. 

 

 





NetworkiNg  
pro výzkumNíky 

Networking pro výzkumníky je pilotní projekt, v rámci kterého EURAXESS Česká republika 
poskytuje nové služby, které mají za cíl inovativním způsobem otevírat dveře k integraci 
zahraničních výzkumníků mezi jejich české kolegy, a to jak v pracovní sféře, tak i ve sféře osobní, 
a tím přispívat k rozvoji jejich výzkumné kariéry i osobního života.  
V rámci networkingových akcí se výzkumníci z veřejných institucí potkají se svými kolegy z privátní 
sféry, budou mít možnost vyměnit si kontakty, vzájemně se inspirovat a navázat spolupráci. 
Účast na akcích je zcela zdarma. Svou účast prosím, potvrďte registrací na www.euraxess.cz 

vše co jste kdy chtěli vědět o vědě, výzkumu a inovacích 
v České republice a báli jste se místopředsedy vlády zeptat. 

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, 
místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace 

1. 11. 2016, 13.00 – 16.00hod.
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6 - Bubeneč

věci, co se v laboratoři zrovna dvakrát nepovedly:   
i mistr vědec se někdy utne, aneb cesty vzhůru často nejsou dlážděny jen triumfy  

16. 2. 2017, 18.00 – 21.00hod. 
Industra, Masná 9, areál Mrazíren Rovner, Brno - Trnitá

„Čaj o páté“ pro ženy ve vědě   
Hana Křepelková Rezková, ředitelka Nadačního fondu NEURON

15. 6. 2017, 16.00 – 19.00hod.
Café Louvre, Národní 22, Praha 1

it clustry – jeden za všechny, všichni za jednoho   
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor VŠB – Technická univerzita Ostrava

12. 10. 2017, 13.00 – 16.00hod.
Dolní oblast Vítkovice, Ruská 2993, Ostrava - Vítkovice

Únor 2018 
zahraniční host 

Změna programu vyhrazena. 
Projekt je financován Evropskou komisí v rámci projetu EURAXESS TOPIII.


