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ÚVOD
V únorovém vydání newsletteru
Klubu Alumni UK Vám přinášíme
první informace o chystaném
Festivalu absolventů, představíme
Vám kurzy cvičení pro absolventy
a také Vás pozveme
na reprezentační plesy našich
fakult.
V minulém čísle jsme Vás
informovali o udílení Bolzanovy
ceny, která je prestižní cenou
Univerzity Karlovy v Praze
udělovanou studentům
za mimořádně objevné práce
s vynikajícím tvůrčím obsahem
a zpravidla s interdisciplinárním
tematickým přesahem zpracované
uchazečem v průběhu studia.
V tomto vydání Vám v medailonku
absolventů představíme její
držitelku.

Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů
sobota 11. dubna 2015 od 10 do 17 hod.
v prostorách Karolina, Ovocný trh, Praha 1
Na sobotu 11. dubna pro Vás připravujeme Den celoživotního
vzdělávání a Festival absolventů. Obě akce jsme se rozhodli propojit,
abychom Vám představili co možná nejširší spektrum nabídky
(nejen) pro absolventy. V prostorách Křížové chodby starobylého
Karolina budou jednotlivé fakulty prezentovat svou nabídku kurzů
CŽV a představovat možnosti dalšího vzdělávání, kde si přijdou na
své všechny generace – programy zaměřené na výkon povolání,
zájmové programy, e-learning, či kurzy univerzity třetího věku apod.
V prostorách mázhauzu se můžete těšit na doprovodný program
a v Císařském sále si můžete vyslechnout zajímavé přednášky
na nejrůznější témata. Připravujeme pro Vás také prohlídky
historických prostor Univerzity Karlovy, či expozici o historii UK
a mnohé další. Program budeme aktualizovat na stránkách
www.festivalabsolventu.cuni.cz a www.denczv.cuni.cz.
Kurz cvičení pro absolventy
od 26. února do 7. května 2015, čtvrtek 14.40–15.40
tělocvična Jednota, Opletalova 28
cena 600 Kč za celý kurz
kontakt: Mgr. Pavel Buriánek, pavel.burianek@ruk.cuni.cz
Už v minulém semestru jsme pro absolventy připravovali kurz
cvičení metodou SM systém, který pro zájem bude pokračovat
i v letním semestru. Kurz bude mít opět 10 lekcí a bude probíhat
každý čtvrtek v čase od 14.40 do 15.40 v tělocvičně Jednota
(Opletalova 38). Začíná se 26. února a poslední lekce bude 7. května.
(23. dubna se lekce konat nebude). Cena za celý kurz je 600 Kč.
Registrovat se můžete na e-mailu pavel.burianek@ruk.cuni.cz.
K čemu je cvičení metodou SM systém dobré? Trápí Vás bolest zad či jiné
problémy pohybového aparátu nebo byste jim rádi předešli? Potom právě
pro Vás připravilo IPSC UK kurz rehabilitačního cvičení metodou SM
systém. Jedná se o sestavu cviků, jehož prostřednictvím dochází k uvolnění
přetížených svalů a zároveň posílení a protažení svalů oslabených
a zkrácených. Cvičení rovněž umožňuje důkladné protažení páteře, čímž
dochází k odstranění jejích blokád. Dochází tak k eliminaci negativních
faktorů, které se podílejí na vzniku bolesti zad. Cvičení má také velký
význam u prevence a léčby poruch velkých kloubů – kloub kyčelní, kolenní
a ramenní, klouby nohou a klenba nožní.

ZVEME VÁS – KALENDÁŘ AKCÍ
Ples Matematicko-fyzikální
fakulty
5. března 2015
na Žofíně
Téma letošního tradičního plesu
MFF je „Vídeň v dobách
císařů“ Můžete se těšit na celou
řadu zajímavých vystoupení.

Kontaktní informace
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

Ples Fakulty tělovýchovy
a sportu
11. března 2015
Slovanský dům, Praha 1
vstupné:
250 Kč v předprodeji
300 Kč na místě

Srdečně Vás zveme na již tradiční
ples UK FTVS, který se bude konat
letos v prostorách Slovanského
domu na Praze 1. Vstupenky
můžete již nyní zakoupit
v předprodeji na několika místech
a nově také v e-shopu. Můžete se
těšit na program plný vystoupení
studentů UK FTVS – vystoupení
moderní gymnastiky v podání studentek Anny Šebkové a Andrey Khelilové,
Rock and Rollové vystoupení Radky Hlaváčkové, vystoupení taneční skupiny
Martiny Ctiborové a samozřejmě naší nejlepší twerkařky Anety Antošové. K
tanci a poslechu zahraje skupina Lucky Band a nebude chybět ani vystoupení
katedry gymnastiky!
http://www.ftvs.cuni.cz/news/1127.html
Reprezentační ples Univerzity Karlovy
14. března 2015 od 20:00
palác Žofín
Univerzita Karlova letos poprvé pořádá svůj reprezentační ples, který se uskuteční 14. března 2015 od 20.00 v paláci
na Žofíně. Volný prodej vstupenek bude probíhat v UK Pointu a v pokladně Žofína od 4. března 2015. Program a další
informace naleznete zde: http://cuni.cz/UK-6305.html?event=10695&lang=cz.
Odborná praxe v Hospodářské komoře České republiky
Zajímáte se například o legislativu, PR či zahraniční obchod? Obraťte se na Hospodářskou komoru České republiky,
která nabízí možnost absolvování tříměsíčních bezplatných odborných stáží.
Co získáte:


možnost pracovat v prestižní organizaci zastupující všechny podnikatele v ČR



praktické dovednosti



čerstvé zkušenosti a pracovní návyky, díky kterým zvýšíte svojí atraktivitu na trhu práce



zlepšení jazykových dovedností



prohloubení znalostí a zkušeností z praxe pro vypracování odborných statí a absolventských prací



doklad o absolvování stáže

Bližší informace a možnost registrace na: www.komora.cz

ALUMNI - NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI
Benefity Klubu Alumni UK – vybíráme pro vás:
Knihovny UK zpřístupnily svou nabídku a služby také členům Klubu Alumni UK, kteří se prokážou průkazem
absolventa. Naši registrovaní absolventi tak získali volný přístup do studoven a čítáren. Z pracovních stanic
umístěných ve studovnách mohou tito uživatelé přistupovat i k placeným informačním zdrojům UK. Ve většině
knihoven je možné využít kopírovacích zařízení k pořízení kopií z publikací, umístěných v knihovnách. Knihovny UK
zajistí členům Klubu Alumni UK také meziknihovní výpůjční službu, pokud požadovaná publikace nebude dostupná
v rámci UK.

Fakultní alumni
Fakulta tělovýchovy a sportu
Fakultou tělesné výchovy a sportu (FTVS), jejíž jméno je často u veřejnosti spojováno s vrcholovým sportem, skutečně
prošlo mnoho absolventů, kteří psali sportovní historii Československé a později České republiky (např. gymnastka
Věra Čáslavská, krasobruslař Tomáš Verner, skifařka Miroslava Knapková, nebo moderní pětibojař David Svoboda).
Vzhledem ke svému interdisciplinárnímu konceptu nabídky oborů (management sportu, fyzioterapie, trenérství,
učitelství) však vedle úspěšných sportovců fakultu vystudovali také současní vynikající trenéři, fyzioterapeuti
(prof. Pavel Kolář), nebo sportovní komentátoři a moderátoři České televize (Petr Vichnar, Jiří Rejman). Všichni tito
významní absolventi mají v hlavní budově fakulty, zejména ve vstupní hale a také v prostorách děkanátu, své čestné
místo. Samozřejmě kromě vyobrazení dané osoby nechybí informace o oblasti působení a úspěších. Fakulta tělesné
výchovy a sportu také iniciuje velká setkání všech absolventů, která jsou vždy spojena s významným jubileem instituce.
Takováto akce se naposledy uskutečnila v roce 2013 u příležitosti 60. výročí založení FTVS (původní název Institut
tělesné výchovy a sportu), která byla také zároveň pojata jako setkání absolventů po 10 letech. Tradiční společenskou
událostí, kam jsou také absolventi FTVS srdečně zváni, představuje každoroční reprezentační ples. Ten letošní FTVS
uspořádá 11. března ve Slovanském domě a jeho součástí by měla být také diskuse na téma návrh nabídek pro
spolupráci a zlepšení komunikace mezi fakultou a absolventy. Více informací o programu plesu či vstupenkách
naleznete na http://www.ftvs.cuni.cz/news/1127.html.
PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova
Záchrana rotundy sv. Václava
V roce 2004 byla v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK objevena rotunda sv. Václava, kterou historikové i
archeologové považovali po 376 let za ztracenou. Ačkoli ji badatelé hledali v průběhu několika staletí, domnívali se
nakonec, že zanikla při budování jezuitského profesního domu. Dnes se Matematicko-fyzikální fakulta UK snaží o její
rekonstrukci a pořádá i otevřenou sbírku na její podporu. Záchrana a zpřístupnění rotundy sv. Václava je oficiálním
projektem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v rámci programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné
umění a PA16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví realizovaných za podpory EHP a Norských
fondů. Informace o záchranném projektu této historické památky a o možnosti se zapojit si můžete přečíst na webu
http://www.nase-rotunda.cz

PŘEDSTAVUJEME ABSOLVENTY UK
V minulém vydání jsme Vás informovali o udílení prestižní Bolzanovy ceny, kterou z rukou rektora Univerzity Karlovy
převzali tři úspěšní vědci. Jedním, tedy spíše jednou z nich je Mgr. Radka Těšínská Lomičková, Ph.D. z Katolické
teologické fakulty. Oceněna byla za dizertační práci „Znaková řeč v cisterciáckých a benediktinských klášterech ve
středověku“, kterou Vám krátce přiblížíme.

Mgr. Radka Těšínská Lomičková, Ph.D.
Jak byste shrnula Vaše dosavadní působení na Univerzitě Karlově a jak jste se vůbec dostala k tématu znakové řeči
ve středověkých klášterech?
Po absolvování studia historie na FF UK jsem se přihlásila k doktorskému studiu církevních dějin na Katolické
teologické fakultě UK. Již během tohoto studia začala užší spolupráce s třetí institucí, mající vliv na moji vědeckou
práci, konkrétně Katedrou dějin a didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě UK. Této patří můj dík za to, že bylo

možné nahlížet (později i prakticky zkoušet) pedagogickou praxi a práci se studenty, dozvídat se o chodu katedry, jaké
každodenní problémy je třeba řešit apod., a to již v rámci doktorandského studia.
Na poslední jmenované katedře působí prof. Kateřina Charvátová, která byla iniciátorkou disertační práce Znaková řeč
v cisterciáckých a benediktinských klášterech ve středověku, oceněnou Bolzanovou cenou z rukou rektora UK. Práce je
zaměřena na středověké mnišské kláštery a jejich vztah k používání znaků. Těmi bylo možné sdělit stručnou zprávu i
ve chvílích, kdy mělo v klášteře panovat ticho.
Přiblížíte nám, prosím, co vlastně tato znaková řeč je a v čem je tak ojedinělá?
Disertační práce shrnuje všechny doposud známé poznatky o znakové řeči, připojuje nové objevy a vytváří tak ucelený
popis vývoje klášterní znakové řeči v benediktinském a cisterciáckém řádu od 10. do 15. století. Téma znakové řeči
nebylo doposud v našich zemích vůbec zpracováno. Proto představuje znakovou řeč ve všech souvislostech, které
umožňují její lepší pochopení. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro její pochopení je význam ticha v mnišství
a křesťanství obecně.
Hlavním pramenem pro studium znakové řeči jsou tzv. katalogy znaků, které obsahují seznam slov a stručný popis, jak
je říci pomocí znaku. Dosud věnovali badatelé největší pozornost pouze clunyjským katalogům. Z části byly editovány
i popsány katalogy z dalších klášterů, ale chyběla jednotná syntéza. Zajímavý byl i samotný rozbor slov a popisů. Bylo
možné pozorovat mimo jiné lokální odchylky, nejvíce patrné v seznamech ryb a dalších jídel. Katalogů je zřejmě více
než si myslíme. V průběhu vzniku disertace se podařilo najít další rukopisy pocházející z 15. století.
Co výsledky Vaší práce ukázaly, k čemu jste ve své práci dospěla?
Katalogy znakové řeči jsou jako pootevřená okna do středověkého kláštera. Nechávají poznat část předmětů či osob,
pro které se hodilo mít samostatný znak. Některé věci jsou známé a nijak nepřekvapí, např. šálek, kniha, misál, svíce,
lžíce či vejce. Jiné mohou představit mnohem detailnější život: fistula, kratiknot, důtky, vodní hodiny, vězení, Slovan,
soudit se, pečeť, neboť, naděje.
Práce ukázala, že znaková řeč měla v každodenním cisterciáckém životě své místo a že i v českých a moravských
klášterech byla minimálně ve 14. a 15. století používána. Mnišský život byl a je založen na tradici a zachovávání prvotní
řádové řehole. I přesto, že znaky nebyly součástí Benediktovy řehole, staly se brzy jedním ze stavebních kamenů
kontemplativního mnišství.
Děkujeme a ještě jednou k Bolzanově ceně upřímně blahopřejeme.

Pokud si nepřejete zasílat newsletter Klubu Alumni UK, kontaktujte nás na e-mailu: absolventi@cuni.cz
Zpracovalo Informační, poradenské a sociální centrum, Univerzita Karlova v Praze. Únor 2015

