
Reprezentační 
ples Univerzity 
Karlovy 
15. ledna 2016 se v Praze 

v prostorách Paláce Žofín 

na Slovanském ostrově 

uskuteční Reprezentační 

ples Univerzity Karlovy. Spo-

lečenský večer začíná ve 

20.00. Předprodej vstupenek 

je již zahájen. 

http://ples.cuni.cz 

V tomto vydání 

 Co pro vás chystáme 

 Nové kurzy 

a semináře 

 Co se děje na UK 

 Nové zboží 

v UK Pointu 

 Zveme vás do divadla 

Úvodem 
Jsme rádi, že opět otevíráte náš newsletter, v pořadí již devátý. 

V současném čísle jsme se zvláště zaměřili na kurzy a semináře. Naleznete zde 

zajímavá témata k rozvoji kariéry, pro zájemce o zahraniční cesty, ale také kurz 

vysokoškolského poradenství. 

Myslíme ale také na odpočinek, proto pro vás letos poprvé pořádáme Oslavu ad-

ventu na UK, která se bude konat 2. 12. na rektorátu a v Karolinu. Těšit se můžete 

na poklidnou adventní atmosféru, kterou nám navodí jarmark fakult a student-

ských spolků, koncerty sborů a kapel, dobové tradice a kostýmy, vánoční přednáš-

ky... Připraven bude ale také pestrý a zábavný program pro děti, na své si přijdou i 

jejich rodiče, studenti, absolventi… Zkrátka všichni příznivci Univerzity Karlovy 

a vánoční nálady.  

Vaše IPSC UK 

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. 

Co chystáme 

Aktuální témata vysokoškolského poradenství: 

Kurz je určen k dalšímu vzdělávání vysokoškolských akademických i neakademic-

kých pracovníků, kteří působí na VŠ například v roli poradců či studijních referentů 

a kteří chtějí rozšířit své znalosti potřebné k výkonu jejich profese. Primárně je 

určen pracovníkům VŠ, které se podílejí na rozvojovém projektu Strategické plá-

nování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality VŠ poradenství 

v ČR, jmenovitě ČVUT, JČU, Mendelu, MU, SLU, UHK, UJEP, UK, UPCE, UPOL, 
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UTB, VFU, VŠE, VŠPJ, VUT a ZČU. Pro zaměstnance těchto vysokých škol je 

poskytován bezplatně. 

Obsah kurzu: Kurz se skládá z pěti modulů. Úvodní modul seznámí posluchače 

s požadavky kladenými na účastníky kurzu a zároveň poskytne účastníkům úvod 

do tématu vysokoškolského poradenství. Další moduly se věnují čtyřem základ-

ním typům poradenství: studijnímu, psychologickému, kariérovému a speciální-

mu, které jsou vždy rozpracovány do několika klíčových kapitol. Prezenční část 

kurzu proběhla 6. 11. a pokračuje 27. 11. 2015. Distanční výuka kurzu v prostředí 

Moodle UK probíhá od 10. 11. 2015 do 10. 12. 2015. 

Více na: www.ipsc.cuni.cz 

Další kurzy a semináře: 
21. 11. 2015 Informační den na UK 

http://ipsc.cuni.cz/IPSC-118.html 

24. 11. 2015 Možnosti studia v Belgii, Nizozemsku a Lucembursku 

http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=269 

24. 11. 2015 Tvorba dokumentů ve Wordu (pro zaměstnance) 

http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=289 

26. 11. 2015 Komunikace na pracovišti 

http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=285 

30. 11. a 1.12. 2015 Specifika vysokoškolského studia studentů se zdravotním 

postižením http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=12061 

2. 12. 2015 Oslava Adventu na UK: Přijďte načerpat adventní atmosféru do 

areálu Karolina, které v odpoledních hodinách ožije předvánočním 

duchem. Těšit se můžete na nejrůznější stánky, hudební program, 

vánoční občerstvení, prohlídky Karolina i univerzitního muzea. 

http://ipsc.cuni.cz/IPSC-152.html 

2. 12. 2015 Odpovědnost pracovníků vysokých škol, Finanční kontrola ve ve-

řejné správě  https://www.apua.eu/Stranky/OPVVS_Praha.aspx 

3. 12. 2015 CV a motivační dopis 

http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=286 

 

Z našich fakult 

Korupce a právní povědomí 
Ve spolupráci s Mgr. et. Mgr. Lucií Mícanovou pořádá Právnický akademický 

spolek Juristi sérii workshopů na téma Korupce a právní povědomí; osvěta 

a workshopy pro studenty, která pomůže přiblížit problematiku korupce z různých 

úhlů. 

Dva workshopy již proběhly, první se týkal historie a současnosti korupce, druhý 

pomohl nahlédnout do protikorupčních aktivit neziskových organizací v Česku. 

Čeká nás ještě jeden workshop, a to již 18. 11. 2015. 

Poslední ze série workshopů nabídne hosty a zkušenosti ze zahraničí, konkrétně 

prof. Stephena P. Heynemana z Vanderbilt University (USA) a člena Trans-

parency International Deutschland e. V. pana Arne Semsrotta. Oba se zabývají 

problémem korupce ve vysokém školství a nabídnou nám svůj pohled na věc, 

případně i její řešení. 

Více informací na webu (http://www.juristi.cz) či Facebooku Právnického akade-

mického spolku Juristi. 

Letní instituty ame-
rických studií 
Chtěli bychom vás upozornit 

na možnost přihlásit se k účasti 

na některém ze šestitýdenních insti-

tutů amerických studií, pořádaných 

v termínech od začátku května 

2016 na vybraných amerických 

univerzitách. 

Instituty obsahují zhruba měsíční 

program přednášek, seminářů, dis-

kusí apod. na vybrané univerzitě, 

doplněný o exkurze k danému té-

matu a o společenské události. 

Veškeré výdaje spojené s účastí 

hradí americká strana, která si také 

vyhrazuje právo konečného výběru 

žadatelů z jednotlivých zemí, neboť 

počet účastnických míst na institutu 

je omezen. Podrobnější informace 

najdete na následujících webových 

stránkách, které budou průběžně 

aktualizovány: 

http://www.fulbright.cz/letni-instituty-

americkych-studii 

http://exchanges.state.gov/susi 

Znalostní a inovační 
společenství 
Evropského inovačního a tech-

nologického institutu 

Rádi bychom vás informovali 

o vzdělávacích a školicích aktivi-

tách tří znalostních a inovačních 

společenství (Knowledge and Inno-

vation Communities - KICs) Evrop-

ského inovačního a technologické-

ho institutu (EIT): Climate-KIC 

(zmírňování klimatických změn), 

EIT-Digital (informační a komuni-

kační technologie) a KIC InnoEner-

gy (udržitelná energie). Jednotlivá 

KIC nabízí ucelené studijní progra-

my (magisterské a doktorské), vy-

soce kvalitní školicí odborné kurzy 

a v neposlední řadě letní školy. 

Jedná se o jednu z dalších vzdělá-

vacích alternativ pro české studen-

ty, vědce i další pracovníky vyso-

kých škol a výzkumných institucí. 

Přidanou hodnotou je úzká prová-

zanost s podnikovou sférou a důraz 

na podnikavost. Mnoho nabízených 

vzdělávacích aktivit je pro občany 

EU zdarma! 

http://www.ipsc.cuni.cz
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-118.html
http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=269
http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=289
http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=285
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=12061
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-152.html
https://www.apua.eu/Stranky/OPVVS_Praha.aspx
http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=286
http://www.juristi.cz
http://www.fulbright.cz/letni-instituty-americkych-studii
http://www.fulbright.cz/letni-instituty-americkych-studii
http://exchanges.state.gov/susi


Stalo se na UK 

Na UK proběhl Srdíčkový den 
Ve středu 23. září se Univerzita Karlova zapojila do známé veřejné sbírky Srdíčkové 

dny zaměřené na podporu vážně nemocných dětí. IPSC bylo hlavním koordinátorem 

akce, do které se zapojila většina pražských fakult a dalších univerzitních součástí. 

V jejich rámci byla zřízena síť prodejních míst, na nichž bylo možné srdíčko 

v hodnotě 20 Kč zakoupit a tím akci podpořit. Celkem se podařilo vybrat částku 

22 540 Kč, která bude použita na pomoc rodinám, starajícím se o vážně nemocné 

děti na území České republiky (konkrétně na nákup invalidních vozíků, zdravotních 

kočárků, rehabilitačních pobytů a dalších nezbytných pomůcek). Upřímně tímto děku-

jeme všem pracovištím, které projevily ochotu ke spolupráci na dané akci i všem těm, 

kteří ji podpořili finančním příspěvkem. 

Soutěž o návrh interiéru studentského klubu 
má svého vítěze 
Ve středu 21. října se v hlavním sále Studentského klubu Celetná uskutečnilo vyhlá-

šení výsledků studentské soutěže o návrh jeho nového interiéru, která probíhala 

v průběhu léta. Hodnotící porota, v níž zasedl mj. i čerstvý držitel prestižního ocenění 

Architekt roku 2015 Adam Gebrian, vybrala za vítěze poměrně jednomyslně návrh 

autorů Barbory Janů a Mikuláše Wittlicha. Právě ten podle poroty totiž nejlépe splnil 

zadání soutěže. Pozitivně bylo hodnoceno především to, že projekt na jednu stranu 

navrhuje zajímavé a poměrně významné změny, které mají za cíl zlepšit provoz klubu 

a zvýšit komfort pro jeho návštěvníky, ale zároveň respektuje jeho historické prostory 

a jejich specifickou atmosféru. Vítězný tým se tak může těšit na avizovanou odměnu 

ve výši 10 000 Kč a případnou další spolupráci spojenou s budoucí realizací projektu. 

Stejný návrh zvítězil také v hlasování samotných studentů UK, když získal téměř 

50 % všech hlasů. Zbylé projekty byly porotou oceněny čestným uznáním za účast 

v soutěži a každému z nich bude poskytnuta finanční odměna ve výši 2 500 Kč. We-

bovou prezentaci všech soutěžních projektů naleznete na http://bit.ly/1WdizwL. 

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 listopadová představení 
Městských divadel pražských: 

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 zó-

ny. 

Doporučujeme tato listopadová představení Městských divadel pražských: 

V+W Revue 

23. 11. v Divadle ABC 

„Děkuji všem tvůrcům za vynikající představení V+W Revue. Hra plná neotřelých 

nápadů, skvělá hudba, scéna i choreografie... A herci předvedli, že skvěle zvládají 

svůj kumšt. Nejen mluvit, ale i zpívat, tančit, stepovat a hrát na hudební nástroje. Mis-

trovské výkony. Dávám palec výrazně nahoru,“ zhodnotil inscenaci jeden z našich 

diváků. 

Hudební revue připomíná slavnou éru Osvobozeného divadla a jeho dva legendární 

protagonisty Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Inscenace vzdává hold jejich nespou-

tané hravosti, přibližuje dnešním divákům principy a kořeny jejich tvorby a také vyvra-

Nové zboží 
v UK Pointu 

Se začátkem nového aka-

demického roku k nám do 

UK Pointu dorazilo nové 

zboží. Za zmínku stojí pře-

devším nové deštníky, 

které využijete v blížícím 

se podzimním počasí, slu-

šivá trička, mikiny a mno-

ho dalších věcí. Proto ne-

váhejte a navštivte prodej-

nu UK Point na adrese 

Celetná 14. 

http://bit.ly/1WdizwL


cí některé zažité představy o tom, jak Osvobozené divadlo fungovalo. Těšit se může-

te na specifický inteligentní humor, řadu písní Jaroslava Ježka ve zcela nových 

aranžích a chybět nebudou ani taneční výstupy, které ke každé revui neodmyslitelně 

patří. 

Král Lear 

25. 11. v Divadle ABC 

„Leare, Leare, Leare, tluč na vrata, jimiž jsi vpustil blbost a vyhnal rozum!“ Slavná 

tragédie W. Shakespeara o pýše a pádu ješitného starce. 

Hrají: Jan Vlasák, Jiří Schwarz, Veronika Gajerová, Aleš Procházka, Viktor Dvořák 

ad. 

Molly Sweeney 

20. 11. v Divadle Rokoko 

Česká premiéra psychologického dramatu vynikajícího irského dramatika Briena 

Friela o slepotě skutečné i domnělé a opravdových zázracích života. Těšit se můžete 

na skvělé herecké výkony Dany Batulkové, Aleše Procházky a Vasila Fridricha. 

20. listopadu se po představení Molly Sweeney bude navíc konat setkání s tvůrci. 

Můžete se zeptat na vše, co vás o inscenaci zajímá, a dozvíte se zajímavosti ze zá-

kulisí. 

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 a Vím, že víš, že vím…) 

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: 

http://www.restauraceusupa.cz/poledni-menu. 

Dále je poskytována také sleva 10 % na nabídku z běžného jídelního lístku. Ten je 

k dispozici zde http://www.restauraceusupa.cz/menu. 

Další informace o benefitech pro zaměstnance a absolventy UK naleznete na: 

http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html. 

15. evropská kon-
ference žen 
Evropská Federace žen za mír 

(Women’s Federation for World 

Peace - Europe), která je odboč-

kou celosvětově působící organi-

zace zaměřené na posílení úlohy 

žen v současném světě, pozvala 

studentky UK na evropskou kon-

ferenci nazvanou Definování a 

posilování úlohy žen ve vedou-

cích pozicích v 21. století: Vzdě-

lávání. Podpora. Propojování. 

Vytváření sítí. Ta se konala ve 

dnech 13.-15. listopadu 2015 

v Hotelu Olšanka (Táboritská 23, 

Praha 3) a její bližší program je 

k dispozici na adrese 

http://wfwp.cz. 

Znáte svůj cíl, 
známe váš start 
Nabídka dlouhodobých stáží 

v rámci spolupráce Univerzity 

Karlovy s Českou televizí. 

Studentům posledních ročníků 

magisterského studia (čtvrtého/

pátého ročníku) nebo prvních 

ročníků studia doktorského se 

otvírá možnost získání praxe na-

příč celou Českou televizí, která 

do svých studií v Praze, Brně 

a Ostravě přijme 18 studentů. 

Zájemci se mohou hlásit přes 

kariérní stránky ČT ceskatelevi-

ze.jobs.cz, kde jsou vypsány jed-

notlivé pozice v oblastech techni-

ky, zpravodajství, obchodu, pro-

gramu, vývoje pořadů a progra-

mových formátů, lidských zdrojů, 

výroby (produkce), komunikace a 

vnějších vztahů, nových médií a 

marketingu. Studium je na prvním 

místě – pracovní doba se vám 

přizpůsobí! 

Stážisté, kteří spolupracovali 

s ČT v roce 2015, se s vámi po-

dělí o své zkušenosti na strán-

kách www.ctstart.ceskatelevize.cz 

Naleznete zde také ukázky jejich 

projektů, např. video reportáž z 

dílny studentů Institutu komuni-

kačních studií a žurnalistiky FSV 

UK pod vedením PhDr. Martina 

Lokšíka. 

Přihlaste se k odběru 

Rádi byste náš newsletter dostávali 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 ruky? Dejte nám svůj like! www.facebook.com/ipc.uk 

Kontakt 

Zavolejte nám a my vám poskytneme více informací o našich službách 

a činnostech. 

Informační, poradenské a sociální centrum 

Univerzita Karlova v Praze, Celetná 13, 116 36 Praha 1, 224 491 850 

ipsc@ruk.cuni.cz 

Navštivte nás na: www.ipsc.cuni.cz 
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