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Milí čtenáři, návštěvníci, performeři, 
organizátoři, akademická a komunitní 
veřejnosti,

rok 2021 v Kampusu Hybernská byl ve zna-
mení sinusoidy rozvíjení a utlumování aktivit 
pro veřejnost v závislosti na pandemii covid-
19 a s ní souvisejícími epidemiologickými 
opatřeními. Za oponou se však organizační 
aktivity nijak neutlumovaly, ba právě 
naopak. Hned v lednu zahájil svoji činnost 
Kampus Hybernská, zapsaný ústav, založený 
na sklonku roku 2020 dvěma spoluzakla-
dateli, Magistrátem hlavního města Prahy  
a Univerzitou Karlovou. Spolu s jeho činností 
se rozběhly v prostorách Hybernské 4 též 
aktivity strategického projektu Univerzity 
Karlovy Hyb4City. V souladu s partnerskou 
smlouvou mezi městem a univerzitou zaháji-
la činnost i Rada Kampusu Hybernská, která 
v roce 2021 zasedla třikrát a řešila otázky 
rozdělení užívání prostor mezi zapsaný ústav 
a projekt Hyb4City, projednávala program 
Kampusu Hybernská pro rok 2021, který 
připravila a doporučila Programová rada,  

a za pomoci týmu právníků řešila kom-
plikovanou otázku rezidentů v Kampu-
su Hybernská a soulad jejich účasti na dění 
v Kampusu s obecně závaznými pravid-
ly poskytování veřejné podpory. Posledně 
zmíněná otázka těsně souvisí s přechodem 
výpujčky prostor Hybernská 4 z Filozo-
fické fakulty UK na Univerzitu Karlovu a na 
zapsaný ústav, kterýžto proces byl v první 
polovině roku 2021 zahájen, ale ani dnes 
ještě není úspěšně završen. Významnou 
změnou byly stavební úpravy budovy A, které 
zainvestoval majitel objektu, hlavní město 
Praha. V této budově sídlí Galerie Kampusu  
Hybernská, je zde umístěno administrativní 
zázemí jak zapsaného ústavu, tak projek-
tu Hyb4City, malý přednáškový sál a několik 
dalších jednacích sálů. V nejvyšším patře 
budovy se připravuje instalace exponátů 
výukového centra Didaktikon, na jehož 
otevření se již dnes všichni těšíme. Kampus 
Hybernská se tak v roce 2021 výrazně po-
sunul kupředu jak po stránce organizační, 
tak po stránce přípravy a vybavení pros-
tor. Do jisté míry lze říci, že omezení provozu 

kvůli epidemiologickým opatřením umožnilo 
urychlení a hladší průběh jak organizačních 
změn, tak stavebních a zařizovacích prací.

Kampus Hybernská je unikátní projekt spolu-
práce Magistrátu hlavního města Prahy a Uni-
verzity Karlovy. Je to Příležitost s velkým P. 
Pro komunitní veřejnost účastnit se zajíma-
vých akcí, pro akademickou veřejnost prezen-
tovat se popularizačními i odborně laděnými 
přednáškami a projekty, pro umělce, perfom-
ery a diskutéry najít zde náročné a vzdělané 
publikum. Následující podrobná výroční zpráva 
vám dá představu o aktivitách, které se v Kam-
pusu Hybernská děly a dějí. Ale o geniu loci 
Kampusu Hybernská se nedá plná představa 
získat čtením, Kampus Hybernská se musí 
zažít. Využijte tuto příležitost a přijďte. Přijďte 
se předvést, poslouchat, diskutovat, prohlížet. 
Příjďte se zúčastnit.    

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

právě v rukou držíte zprávu o jednom roku 
vývoje společného projektu hlavního města 
Prahy a Univerzity Karlovy, který nese název 
Kampus Hybernská. V lednu 2021 vstoupil 
komplex budov na adrese Hybernská 4  
do další fáze svého rozvoje. Jeho směřování 
je nově určováno partnerskou smlouvou 
mezi Magistrátem hlavního města Prahy  
a Univerzitou Karlovou. Dění v Kampusu je  
postaveno na synergiích mezi možnostmi 
nově založené entity – zapsaného ústavu 
Kampus Hybernská a aktivitami do Kampu-
su přímo směřujícími z univerzitní půdy. Pro-
gram v Kampusu proto vzniká společně pod 
taktovkou týmů zapsaného ústavu a týmu 
projektu Hyb4City Univerzity Karlovy. 

Cílem partnerství je společnými silami 
vytvořit centrum vědy, kultury, vzdělávání a 
inovací a nabídnout podmínky pro transfer 
znalostí a technologií, naplňování třetí role 
univerzity i mezifakultní propojení s využitím 
poznatků všech fakult a součástí UK.

Přestože byl první rok našeho  
fungování ovlivněn covidovou pan-
demií, náš cíl se daří naplňovat. Oživujeme 
centrum města pořádáním kulturních, 
výzkumně-inovačních, tvůrčích a dalších 
společenských aktivit nejen pro akade-  

mickou obec Univerzity Karlovy, ale i pro od-
bornou a širokou veřejnost. Aktivit v Kampu-
su Hybernská se účastnily studentské spolky  
i vědecké týmy napříč fakultami a součástmi 
Univerzity Karlovy i významné osobnosti 
pražské kulturní scény.

K propojování Univerzity Karlovy s aplikační 
sférou – zejména v oblasti společensko-
humanitních inovací – jsme přispěli 
etablováním kontaktů a společnými  
akcemi se zástupci státní správy (Ministerst-
vo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního 
prostředí, Rada vlády pro výzkum, vývoj 
a inovace, CzechInvest aj.), se soukromou 
sférou (IKEA, Vodafone, Charles Games), 
zahraničními zastoupeními jiných států v ČR 
(Německé velvyslanectví v Praze, Britské 
velvyslanectví v Praze, Velvyslanectví Ni-
zozemského království, Francouzský institut  
v Praze) i neziskovou sférou (Lékaři bez 
hranic, ROSA, Acorus, proFem, České 
fórum pro rozvojovou spolupráci -  FORS) a 
dalšími.

Prostory Kampusu Hybernská kultivu-
jeme i po jejich fyzické stránce. V roce 
2021 započala rekonstrukce Hlavního sálu  
a Velkého přednáškového sálu, kde se kona-
jí především kulturní akce, ale také diskuze 
či přednášky. Zprovoznění výtahu v budově 
A zajistilo její bezbariérovost. Ta se bude 

ještě více hodit v budoucích měsících, jelikož 
v této budově chystáme otevření unikátního 
vzdělávacího centra Didaktikon.

Daří se nám dokonce expandovat i mimo pros-
tory Hybernské 4. Ve spolupráci s Magistrátem 
hlavního města Prahy a Českou zemědělskou 
univerzitou jsme uspořádali dočasnou eduka-
tivní výstavu na Florenci k projektu Zelená in-
frastruktura. 

Také jsme navázali spolupráci s Taiwan-
skou ekonomickou a kulturní kanceláří, 
která přispěla našim aktivitám v rámci cirku-
lární ekonomiky. Další významnou spoluprá-
ci jsme navázali s Pražským domem v Bruse-
lu. S ním plánujeme výstavu Milana Kunce, 
která probíhala v HYB4 Galerii A v létě 2021, 
během Českého předsednictví v Radě Ev-
ropské unie vyvézt právě do Bruselu. Česká 
centra potom nabídla do prostor Kampu-
su Hybernská zapůjčit interaktivní výstavu  
o cílech udržitelného rozvoje.

Věříme, že i v dalších letech budou naše ak-
tivity i prostory Kampusu Hybernská pro-
pojovat studenty, umělce, vědce i inováto-
ry s občanskou veřejností a aplikační sférou. 
Nadále chceme plně využívat potenciál, který 
tento společný projekt a prostory v centru 
města nabízí.

Slovo  
úvodem
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1
Úvod

Na základě partnerské smlouvy uzavřené mezi 
Univerzitou Karlovou a Magistrátem hlavního 
města Prahy se od ledna 2021 aktivity Kampu-
su Hybernská rozšiřují z Filozofické fakulty UK 
na celou Univerzitu Karlovu. V rámci dohodnu-
tého partnerství společnými silami naplňují třetí 
roli univerzity, dochází k mezifakultnímu propo-
jování a pěstování vztahů s aplikační sférou i k 
oživení centra města kulturními a výzkumně-
inovačními aktivitami. 

Za rozvoj partnerství s hlavním městem Pra-
hou v projektu Kampus Hybernská bylo za Uni-
verzitu Karlovu pověřeno Centrum pro přenos 
poznatků a technologií (CPPT UK) v oblas-
ti provozní i programové (projekt Hyb4City). 
Právě Hyb4City společně s Kampusem Hy-
bernská, z. ú. aktuálně vyvíjí produkční a pro-
gramovou činnost v prostorech Hybernské 4, a 
společně tak utváří projekt, který veřejnost zná 
pod názvem Kampus Hybernská. Dění v Kam-
pusu podložené partnerskou smlouvou zah-
rnuje tato zpráva, obsahuje tedy jak aktivity 
zapsaného ústavu, tak Univerzity Karlovy.

CPPT UK se v průběhu roku 2021 ve spolu-
práci s vedením Kampusu Hybernská, z. ú., 
věnovalo smluvnímu a provozně-technickému 
uspořádání nových vztahů mezi Kampusem 
Hybernská, z. ú., jakožto nově vzniklou enti-
tou založenou Magistrátem hlavního města 
Prahy a Univerzitou Karlovou. Vznikla celá řada 
konceptů interních řádů a předpisů, jejichž 
cílem je přispět k hladkému průběhu part-
nerství mezi UK a MHMP a k rozvoji společně 
založeného projektu. Jejich finální schválení 
a účinnost je podmíněno konečným zněním 
smluv o výpůjčce.

I přes restrikce způsobené epidemií 
onemocnění covid-19 byl rok 2021 pro Kampus 
Hybernská obdobím rozvoje. K němu dochá-
zelo nejen v souvislosti s rekonstrukcí zdejších 
prostor, ale také v souvislosti s nutností 
přesouvání akcí do virtuálního světa. Díky tomu 
si Kampus Hybernská vytvořil kvalitní zázemí 
audio a video techniky i odborníků, a dokáže 
tak u akcí zajistit kompletní servis včetně živých 
vysílání. CPPT UK i Kampus Hybernská, z. ú za-
jistili vybavení většiny prostor jim dedikovaných 
k užívání se zřetelem na principy cirkulární eko-
nomiky. 

Dvůr Kampusu Hybernská před kavárnou Hlína
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2Dění  
v Kampusu 
Hybernská

Produkční a dramaturgická činnost v Kampusu Hybernská vy-
plývá z cílů, na kterých se shodly zakladatelé projektu – Univer-
zita Karlova a Magistrát hlavního města Prahy. Mezi tyto cíle patří 
přetvoření komplexu Kampusu Hybernská v unikátní inovační eko-
systém, který bude naplňovat priority města i univerzity stanovené 
partnerskou smlouvou, podněcovat komunitní dimenzi, kreativi-
tu ve vědě i v umění, propojí obory napříč Univerzitou Karlovou a 
bude výkladní skříní akademického poznání vůči široké veřejnosti. 
 
V duchu této mise se přirozeně nesla i programová nabídka 
Kampusu Hybernská. Ta se mezi květnem 2021 a lednem 2022 
odvíjela od Ročního plánu aktivit 2021 a byla koncipována tak, 
aby naplňovala oblasti uvedené v partnerské smlouvě i cíle roz-
vojového projektu UK Hyb4City. Zatímco Kampus Hybernská,  
z. ú. směřuje svou produkční činnost zejména k plnění cílů v oblas-
ti kultury, komunitního setkávání a cirkulární ekonomiky, Hyb4Ci-
ty zajišťuje produkční linku směřující k podněcování inovačního po-
tenciálu oborů napříč univerzitou a rozvoji podnikavosti studentek 
a studentů Univerzity Karlovy.   
 

Přestože CPPT UK (prostřednictvím Hyb4City) a Kampus Hybern-
ská, z. ú. zajišťují různé cíle partnerské smlouvy, tematická propo-
jenost těchto cílů a multidisciplinární charakter Kampusu Hybern-
ská přirozeně zavdávají prostor akcím, které tyto dva produkční týmy 
spojují. Mezi tyto společné akce je možné zařadit například řadu pro-
gramových aktivit pod hlavičkou Hyb4Léto, společné zahájení aka-
demického roku, Den evropských jazyků nebo některé aktivity Stu-
dentské Hybernské. Akce byly navštěvované jak akademickou obcí 
UK, tedy studenty, akademickými i administrativními pracovníky, tak 
i zástupci podniků, neziskové sféry, ministerstev, úřadů a ambasád, 
dalších škol různých stupňů a akademických institucí, ale i široké 
veřejnosti. 
 
Následující podkapitoly jsou strukturovány podle cílů partnerské 
smlouvy, řada aktivit a programová nabídka ale často plní několik 
těchto cílů zároveň. 

Interdisciplinární inovační platforma
2.1

V rámci produkčního týmu Hyb4City se v roce 2021 podařilo 
uspořádat více než 70 aktivit vědecko-inovačního nebo 
vzdělávacího charakteru. V rámci realizovaného programu CPPT 
UK byly využity různé formáty – panelové diskuze, diskuzní set-
kání, přednášky nebo interaktivní semináře. V roli mluvčích zauja-
li místo zajímavá jména napříč akademickou i neakademickou obcí, 
jejichž úkolem bylo podnítit mezioborovou diskusi. 
 
Produkce v této oblasti byla zahájena přednáškou špičkového an-
glisty, překladatele a shakespearologa, profesora FF UK Marti-
na Hilského: „W. Shakespeare: Sonety“. Další osobností byla Eliška 
Selinger z 3. LF UK s tématem nutriční epidemiologie v přednášce 
„Vitaminem D na covid?“ Velký ohlas vzbudily také další přednášky, 
např. muzikoterapie v podání Markéty Gerlichové z 1. LF UK, která 
tento obor představila ve společné prezentaci s popularizátorem 
Michaelem Londesboroughem z AV ČR nazvané „Zvuk a hudba“.  
 
Zajímavou diskusi vzbudila přednáška Jitky Čejkové z VŠCHT 
„Robot 100: Sto rozumů“ věnující se velmi aktuálnímu tématu ro-
botiky z pohledu různých oborů včetně těch sociálně-vědních. 
Další témata zahrnovala lingvistiku, současnou světovou literatu-
ru, historii nebo chemii. Spolupráce byla navazována především s 
experty a expertkami z fakult UK, ale také se špičkami zmíněných 
oborů ze spřátelených univerzit a výzkumných pracovišť (VŠCHT, 
AV ČR, ČVUT). Do prostor Hyb4City v Kampusu Hybernská zavítali 
také osobnosti české i světové umělecké sféry jako Vladimír Polív-
ka, Lenka Vlasáková nebo Gabriel Andrews, jejichž úkolem bylo 
zaujmout obecenstvo vystoupením s vědeckým obsahem (čtení 
z knihy v překladu absolventky FF UK, přednes Shakespearových 
sonetů v originále k výkladu překladatele prof. Hilského). 
 
Hyb4City byl v areálu Kampusu Hybernská poskytnut i pros-
tor pro vědeckou výstavu Češi na nucených pracích v Norsku 
(FF UK). Příběh tzv. Noráků zaujal také média, a společný projekt 
Univerzity Karlovy a Technické univerzity v Trondheimu prezen-

tovaný v Kampusu Hybernská tak získal pozornost návštěvníků. 
Další expozice byla instalována s neziskovou organizací České 
fórum pro rozvojovou spolupráci (FORS) na téma udržitelnosti. 
 
Od září jsou organizovány diskusní přednášky nazvané Inovační 
snídaně s hosty z různých oblastí a oborů. Přínosem této pravi-
delné akce je tvorba networkingového prostředí a propojení  
s neziskovou, firemní a akademickou sférou. V roce 2021 se 
uskutečnila celkem tři setkání se zaměřením na udržitelné pořádání 
akcí pro veřejnost, podnikavost a změnu přemýšlení směrem k ino-
vativním přístupům. Těchto akcí se jako partneři aplikační sféry 
účastnili Kokoza, M-ocean, Defense and Security Innovation Hub z.u. 
Inovační snídaně přilákala v roce 2021 desítky návštěvníků a doplňuje 
tak aktivity Inovační laboratoře o semináře určené široké veřejnosti. 
 
CPPT UK a jeho Inovační laboratoř UK byly rovněž partnerem 
nebo spoluorganizátorem několika akcí, hackathonů, tuzemských  
i mezinárodních, zaměřených na podporu interdisciplinární spolu-
práce a podnikavosti studentů. Jednalo se zejména o EduHack 2021  
(mezinárodní soutěž pořádaná Warsaw University), Hack2Normal 
(hackathon, pořádá Startup World Cup Summit), 1. česko izraelský 
hackathon, GreenHack, Startup World Cup & Summit, European 
Healthcare Hackathon, Robothon 2021, Nakopni Prahu (hackathon, 
pořádalo hl. m. Praha), Operátor ICT, Future of Mobility (pořádal 
Startup Disrupt) a další. 

Interní vazby UK jsou posilovány také spoluprací se součástmi Uni-
verzity Karlovy a dalšími entitami, jako je UK Point, s platformami pro 
podporu doktorandů a postdoktorandů nebo projektem FHS Divad-
lo utlačovaných. 

V roce 2021 byly též vyvíjeny užší vztahy s mimopražskými fakul-
tami Univerzity Karlovy, zejm. Lékařskou fakultu v Plzni. S městem 
Plzeň bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci, které předpokládá 
aktivní zapojení LF Plzeň a realizaci části plánovaných akcí spolu  
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Komunitní dimenze 
2.2

Kampus Hybernská je především místem setkávání. Útočiště tu 
nachází studenti (nejen) Univerzity Karlovy, ale také akademici  
a zástupci aplikační sféry. Komunitní středobod v Kampusu Hy-
bernská vytváří zejména kavárna Hlína a dvůr Kampusu Hybern-
ská. Ty prostory jsou přístupné široké veřejnosti a velmi si je oblíbily  
i rodiny s dětmi, které zde nacházejí klidné a podněcující útočiště  
v jinak rušné části centra města. Studenti navíc mohou nově využívat 
také coworkingový prostor Studentské Hybernské, který poskytuje 
zázemí pro tvorbu studentských projektů. Komunitu si zde vytvořili 
také proponenti cirkulární ekonomiky a její principy představují  
a nabízejí široké veřejnosti, například prostřednictvím Cirkulární 
dílny, kde si veřejnost může vyrobit předměty z nevyužitých materiálů.  
 
Jednou ze služeb, kterou v Kampusu Hybernská nejvíc oceňují ze-
jména studenti, je Knihovna věcí. Jde o projekt založený na princi-
pech cirkulární ekonomiky, který široké veřejnosti nabízí výpůjčku 
předmětů, které zejména studenti nevyužívají příliš často, na jejich 
pořízení nemají peníze, nebo daný objekt nemají kde přechovat. 
Je možné si vypůjčit širokou škálu věcí od štaflí po malířský stojan.  
 
O budování komunity se zasadil také filmový produkční 
tým HYB4 Film, který inicioval vznik pub quizu. Na něm di-
váci otestovali svoje vědomosti a zároveň se podařilo zís-
kat nové fanoušky, kteří by jinak na filmový večer nezavítali.  
 
K podpoře komunitní dimenze a aktivního přístupu k dění 
současnosti se v rámci studentské obce UK věnuje za pod-
pory CPPT UK Studentská Hybernská. Ta realizovala v první 
polovině roku 2021 několik online akcí – devátý ročník Stu-
dentského majálesu nebo akci Terapeutický přístav. První vel-
kou fyzickou akcí pro veřejnost byl květnový Pražský renesanční 
festival (pořadatelé: Ústav etnologie FF UK, ANTRE a Archeof-
fuk), do jehož realizace se částí programu zapojilo Hyb4City. 
 
Studentská Hybernská se zapojila i do Týdne pro klima, v 
jehož rámci uspořádala bazar oblečení. Studenti spolupracu-
jí rovněž s dalšími vysokými školami, např. FAMU (KinoKaba-
ret) nebo ZČU (bazárek). Mezi další velké akce se řadí Cesto-
vatelský PubQuiz nebo folklorní večírek. V přednáškovém sále 
Studentské Hybernské se konaly také semináře o sexuálním 
zneužívání nebo debata o bookstagramerství a literární kritice.  

 
Svými aktivitami přispěly do programu spolek D-Zó-
na, projekt 11+1, Potřebnej počítač nebo redakce kul-
turního webu Klacek. Kulturní akce pořádají spolek Polis 
(debata kandidátů na nového děkana FF UK), Kom-
paratistický spolek (seznamovací den komparatistiky) 
nebo spolek studentů skandinavistiky Altung (filmový 
večer). I letos pokračovala spolupráce se Sametovým 
posvícením včetně příprav na průvod 17. listopadu.  
 
Studentská Hybernská aktivně vyhledává také studenty 
neuměleckých oborů s uměleckým duchem. V roce 2021 
představila dvě výstavy: výstavu maturitních prací Gym-
názia prof. Jana Patočky a výstavu figurálních kreseb  
a maleb. 

 
V roce 2021 produkovala Studentská Hybernská také 
řadu aktivit spolku Výluka. Tento spolek, původem z FF 
UK, se svými aktivitami etabloval natolik, že začal v pro-
storech Kampusu Hybernská působit jako rezident s výz-
namným společenským dopadem. Jejich kurzy Začni 
učit! inspirovaly řadu nepedagogů přijmout dráhu 
učitele, a obohatily tak české školství o zapálené osob-
nosti z celého spektra oborů. V současnosti probíhá ak-
tivní spolupráce Výluky a Hyb4City v řadě oblastí, mezi 
nimi například série přednášek na téma domácího násilí, 
které učí pedagogy včas rozpoznávat signály o závažném 
problému v rodině a nabídnout žákům citlivou pomoc.   
 
Ve Studentské Hybernské aktuálně působí 13 spolků 
pocházejících z fakult napříč Univerzitou Karlovou  
a s rozličnými druhy zaměření. Mezi nimi například Eras-
mus Students Network Charles University Prague, 
spolek usnadňující registraci a zapojení zahraničních 
studentů, spolek Charlie, který se zaměřuje na podpo-
ru práv LBTQ+ komunity, Studentský majáles, spolek 
studentů sociologie Miroslava, spolek lékařských fakult 
IFMSA se zaměřením na osvětu a prevenci onemocnění, 
mezinárodní studentský spolek AIESEC, usilující o rozvoj 
studentů v oblasti leadershipu a zahraničních zkušeností 
a IAESTE zaměřující se na výměnné pobyty studentů 
technických oborů.

se zapojením města Plzně i v prostorách Kampusu Hybernská  
v koordinaci CPPT UK.

Probíhají jednání s British Council a Cheltenham Festival o převzetí 
organizace nejstarší a největší mezinárodní soutěže v komunikaci 
vědy FameLab, která běží již 15 let na pěti kontinentech. Zároveň 
tým Hyb4City spoluorganizoval s UK Pointem loňské finále univerz-
itní soutěže ScienceSlam, kde vystoupilo několik významných osob-
ností – současná rektorka UK Milena Králíčková a epidemiolog Petr 
Smejkal z pražského IKEMu.

„Studentská Hybernská je místo 
pro setkávání studentů všech 
oborů a zaměření. Místo,  
kde studenti podporují ostatní 
studenty v jejich aktivitách  
a nápadech.“

– Magdalena Suchá 
koordinátorka Studentské Hybernské 

Rektorka UK Milena Králíčková zahajuje  

Fórum udržitelného rozvoje 2021

Kavárna Hlína

Festival ilustrace LUSTR 2021
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Produkčně zajišťuje komunitní linku také 
HYB4 Čítárna. Jde o kulturní a diskus-
ní platformu, která propojuje nejen autory  
a autorky, ale stejně tak i obecenstva 
různých generací, světonázorů a ducho-
vních proudů. Program Čítárny nabízí každý 
středeční večer obsahově rozmanitý pro-
gram v podobě komponovaných literárních 
večerů, autorských čtení, performance, 
zahraničních literárních večerů, křtů nových 
knih, akcích spojených s podporou nezávis-
lé tvorby a nezávislých nakladatelství, večery 
představující tvorbu začínajících autorů aj. 
 
Dramaturgických cílů sleduje HYB4 Čítárna 
několik. Například cyklus Z literárních luhů 
a hájů uvádí jednotlivé kraje ČR a narušuje 
tak literární „pragocentrismus“, za rok 
2021 např.: Vysočina, Liberecký, Moravs-
koslezský Pardubický a Jihomoravský kraj.  
 
Zajímavým počinem je také série menšiny, 
což je pracovní název skrývající spolupráci 
s národními literaturami, které působí v ČR 
jak v překladové literatuře, tak společensky: 
Večer současné ruské kultury, Večer fin-
ské poezie aj. Dlouhodobě se daří budovat 
v Čítárně diváckou obec a navyšovat počet 
stálých hostů. 

HYB4 Čítárna
2.2.1

Využití akademických poznatků 
pro město a společnost

2.3

Propojování akademické a nea-ka-
demické sféry zaujímá stěžejní místo  
v produkčních aktivitách CPPT UK v Kam-
pusu Hybernská (Hyb4City). Série těchto 
aktivit byla zahájena prezentací úspěšného 
partnerství mezi komerční, neziskovou a ak-
ademickou sférou (IKEA, FHS UK, ROSA, 
Acorus a proFem) zaměřeného na potírání 
domácího násilí. Touto akcí bylo zahájeno 
působení Univerzity Karlovy v projektu Kam-
pus Hybernská, a to za účasti eurokomisařky 
Věry Jourové (online), tehdejšího rekto-
ra Tomáše Zimy i zástupce hlavního města 
Prahy Jaromíra Beránka. Souběžně je na toto 
palčivé společenské téma prostřednictvím 
CPPT UK vyvíjen mezioborový kurz.   
 
V rámci programové oblasti zaměřené 
na spolupráci s neziskovou a veřejnou 
sférou se v průběhu roku 2021 podařilo 
navázat strategickou spolupráci s několika 
klíčovými partnery, zejména Minister-

stvem pro místní rozvoj, Ministerstvem 
životního prostředí, agenturou Czechin-
vest, INCIEN, FORS a organizací Člověk v 
tísni. V průběhu monitorovacího období se 
konala také řada koordinačních schůzek 
s dalšími partnery, především s agentur-
ou Xflow zaměřující se na problematiku 
stáží pro studenty UK a organizací ADRA 
ohledně možných informačních akcí o práci 
v NNO. UK se také stala partnerem Fóra 
udržitelného rozvoje 2022 koordinované 
MMR, MŽP a Radou vlády pro udržitelnost. 
 
Na podzim 2021 Kampus Hybernská hostil 
diskuzi Jak se inovuje v Praze? se zástupci 
hlavního města, Operátora ICT a prg.ai.  
V této době Hyb4City také navázalo  
partnerství s projektem FHS UK Divadlo 
utlačovaných, který nahlíží na složité 
postavení menšin a vyloučených osob 
prostřednictvím divadelních technik. 

Kampus Hybernská poskytuje unikát-
ní možnost prolínání různých světů, 
díky setkávání zde vznikají inovativní 
a neotřelé spolupráce. Mnoho z nich 
nabízí prostor uplatnit akademické 
know-how v nových kontextech, ať už 
je využije firma, státní správa nebo ne-
ziskový sektor. 

Vždy se snažíme o pozitivní společenský 
dopad a naplňování třetí role univerz-
ity.

Akademická FuckUp night Zahájení činnosti Hyb4City s emeritním rektorek UK Tomášem Zimou, 

radním hl. m. Prahy Vítem Šimralem a eurokomisařkou Věrou Jourovou Galerie D

– Hana Kosová 
Ředitelka CPPT UK
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Prostor pro kreativitu a kulturu
2.4

Kampus Hybernská je centrem kreativi-
ty, a to nejen v oblasti výzkumu, ale také v 
oblasti kultury. Přestože se výstavy, promí-
tání nebo hudební program odehrávají i v 
produkci Hyb4City nebo Studentské Hy-
bernské, hlavními hybateli pro oblast kul-
tury jsou produkční skupiny Hyb4 Divad-
lo, Hyb4 Hudba, Hyb4 Film a HYB4 Galerie.  
 
V roce 2021 se sekce Hyb4 Divad-
lo zaměřovala především na improvizační 
divadlo. Souborům a jednotlivým 
improvizátorům poskytovala možnost pravi-
delné produkce a zázemí stálé scény. Díky 
tomuto směřování se v Kampusu Hybern-
ská zabydlely soubory jako Fofr v županu 
nebo projekt Miniimpromalismus. Hyb4 
Divadlu se podařilo navázat spolupráci  
s katedrou nonverbálního divadla HAMU, jejíž 
studenti v Kampusu Hybernská nazkoušeli 
a pravidelně uvádí představení IMPRO-
MIMA. Díky tomu si mohou ještě za studií 
osahat práci na jevišti a s diváckou reakcí.  
 

V červnu 2021 se vrátila do Kampusu Hy-
bernská i hudební produkce. Začala sérií 
koncertů v rámci minifestivalu Hyb4Lé-
to, který trval od června do září. Vystoupi-
ly zde kapely jako Střídmí klusáci v kulisách 
višní, Dirty Rudolph, nebo Purple fox-
town, kteří dokonce v Kampusu Hybernská 
pokřtili svoje nové CD.  Od října se pak kon-
certy vrátily v podobě pravidelné čtvrteční 
produkce v dramaturgickém plánu Hyb4 
Hudba, včetně hudební improvizace Hybrid 
Sessions. V Kampusu Hybernská vystoupilo i 
několik DJs, a to v rámci Balkán fiesty (spolu-
práce s DJ Gadjo) nebo Svatomartinské fies-
ty, která proběhla ve spolupráci s Rádiem 1.   
 
Hyb4 Film se za rok 2021 vyprofiloval do 
filmového klubu, který ovšem pojímá au-
diovizuální umění z širšího hlediska, což se 
promítlo i do programové skladby. Večery 
se nesnaží být pouze filmovou projekcí, ale 
snaží se nabídnou trochu odlišný pohled 
na současnou kinematografickou tvor-

bu, a to napříč médii. I proto se zaměřuje 
spíše na komponované večery, kdy je pro-
jekce napojena do většího celku, zpravidla 
doplněna o přednášku, výstup atd. Nedílnou 
částí programu je rovněž cyklus GAMEPLAY, 
což je večer věnovaný nezávislým vývojářům 
počítačových her, díky němuž došlo k dalšímu 
propojení s akademickou půdou. Svou tvorbu 
prezentovali například Charles Games (spin-off 
UK) nebo Sillicomrades (FAMU). V roce 2022 
bude tato spolupráce posílena prezentací děl z 
ČVUT, AVU a dalších (nejen uměleckých) škol.  
 
Mezi druhý populární cyklus se řadí Un-
dergroundový seminář, který si klade za cíl 
srozumitelně vysvětlit akademické téma spo-
jené se současnou vizualitou. V rámci to-
hoto cyklu vystoupili studenti Univerzi-
ty Karlovy z  různých kateder (FF, FSV). Mezi 
témata, která zazněla, patřila například 
ekologická kritika fikčních světů, kriti-
ka versus publikum aj. V roce 2022 se divá-
ci mohou těšit na neprobádané území 90. 

Hyb4 Galerie 
2021 
 
leden 
Ondřej Filípek, Kateřina 
Ondrušková 
NO – GO

únor – březen
Vladimír Véla 
Stupeň volnosti 

březen – duben
AVU ateliér Jiřího Petrbo-
ka 

květen –červen
LIBEN ateliéry v Libni 

červen – srpen
Milan Kunc 
Za hranicí představivosti 

červen – září
Vojtěch Míča, Matouš Háša, 
David Tureček, Ondřej Filí-
pek
Přerušený hovor, výstava 
v parku státního zámku 
Krásný dvůr

červenec – srpen
Matěj Hrbek
Zářivě šedý 

srpen – září
Iva Krupicová 
Otisk času

září
LUSTR festival ilustrace 

říjen
Tomáš Polcar, David Pešat
Memento Mori a Eduar-
do Lara

listopad
Figurama 

prosinec
StartPoint 2021

prosinec
Ester Parásková
F

let a VHS kultury v českém prostředí, etno-
grafický dokument či mocenský vztah mezi 
režisérem, kooperujícím subjektem a divákem.  
 
Produkčnímu týmu Hyb4 Galerie se v roce 
2021 podařilo uspořádat výstavy zvučných 
jmen jako například Milan Kunc, a přiblížit 
se tak renomovaným galeriím. Zasadili se  
o vytvoření partnerství s institucemi, jako 
jsou Pražský dům v Bruselu, Národní památ-
kový ústav nebo Národní galerie. HYB4 Gal-
erie se více dostává do povědomí laické i od-
borné veřejnosti. V roce 2021 se také dařilo 
kultivovat galerijní prostory Galerie A i Galerie 
D, což umožňuje pracovat na komplexnějších  
a produkčně náročnějších projektech.

 
Výstavu výtvarných děl tvořených 
prostřednictvím zaznamenávání fyzikálních 
jevů zajistil v prostorech Hyb4City také pro-
fesor Valenta z Matematicko-fyzikální fakul-
ty UK. Vernisáž výstavy nazvané Nanart byla 
doprovázena také přednáškou o technice tvor-

by profesora Valenty, která pracuje z interfer-
encí světla na tenké kapalné vrstvě.

“Galerie HYB4 se v krátké 
době stala respektovaným 
a žádaným prostorem pro 
prezentaci současného 
umění. Podařilo se navázat 
spolupráci s uměleckými 
školami u nás i v zahraničí  
a s významnými institucemi.

Naše cíle se daří naplňovat  
a stále hledíme jediným 
možným směrem, směrem 
do budoucnosti.”

Festival ilustrace LUSTR 2021

– Filip Kazda 
vedoucí galerie, kurátor 
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Popularizace vědy
2.5

CPPT UK vnímá popularizaci vědy a inovací ne jako cíl, 
ale jako prostředek pro podněcování zájmu o studium  
na Univerzitě Karlově, posilování třetí role UK, nástroj podpo-
ry podnikavosti a navazování mezioborových vztahů jak uvnitř 
Univerzity Karlovy, tak s partnery z aplikační sféry – subjek-
ty z neziskové, soukromé, veřejné nebo další akademické sféry. 
 
Na podzim 2021 se v Kampusu Hybernská odehrála akce ve spolupráci 
s INBUI z akademické edice řady FuckUp Nights za účastí tehdejšího 
rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy, předsedkyně AV ČR Evy 
Zažímalové a Tomáše Šebka z ČVUT. Akce byla navštívena zejména 
studenty UK u příležitosti otevření akademického roku 2021/2022.  
 
Pro naplňování výše uvedených cílů významnou měrou přispívá pro-
jekt s názvem Didaktikon. Hlavním cílem projektu je vybudování 
unikátního vzdělávacího centra, které na jednom místě soustředí 
světové vědecké výsledky a praktické zkušenosti v interdisciplin-
árním propojení fakult a oborů Univerzity Karlovy.  Mezi iniciá-
tory patří FF UK, MFF UK, PedF UK. PřF UK, CPPT UK a Ústav.   
Expozice je navrhována s ohledem na potřeby cílových skupin 
žijících na území hl. m. Prahy, mezi ně patří děti a žáci základních  
a středních škol, jejich rodiče, pedagogové, studenti VOŠ a VŠ.

 
K šíření akademických znalostí a názorů slouží též Podcastové stu-
dio Kampusu Hybernská. Vzniklo v dubnu 2021, od té doby autor-
sky zpracovalo řadu univerzitních podcastů. Nahrávají zde primárně 
studenti a zástupci univerzitních projektů, např. Balast (podcast FF 
UK), Podcasty z Matfyzu (MFF UK), Common Law Society (podcas-
ty studentského spolku z PF UK), Steppin into Asia (podcast spolku 
studentů asijských studií na FF UK), Open Science podcast (projekt 
Ústřední knihovny UK), nejnověji také podcast o udržitelnosti na UK 
(RUK). Nadále pokračuje spolupráce s Inovační laboratoří, která stu-
denty motivuje generovat nový studentský obsah. CPPT UK zajišťuje 
tvůrcům podcastu profesionalizaci v oblasti zvukové i technické.  
 
Do nového roku 2022 se chystá technologický upgrade studia, 
aby lépe sloužilo potřebám jak studentů, tak projektů (např. iKAP 
Inovační laboratoře), otevírá se jednání o užším propojení na uni-
verzitní média (Fórum apod.). Cílem je též více studio otevřít i mimo 
Univerzitu Karlovu a zapojit partnery z hlavního města Prahy, ne-
ziskové sféry i z širší zainteresované veřejnosti. Rok 2022 bude 
využit pro stmelení jednotlivých podcastů a vytvoření komuni-
ty kolem aktivit Univerzity Karlovy a Kampusu Hybernská, z. ú. 
 
V roce 2021 proběhla jednání s Rozhlasovou a televizní laboratoří 
(Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK) ohledně spo-
lupráce v oblasti audio i video produkce. Předmětem jednání je 
možnost poskytnout zázemí pro televizní studio a napojit jeho ak-
tivity na cíle Kampusu Hybernská, a to zejména ve světle posilování 
třetí role univerzity a přípravy akademických pracovníků k prezenta-
ci znalostí v mediálním prostředí.

Vítězové mezifakultní soutěže  
o artefakty do Didaktikonu 
 

1. Automat na filozofické divadlo

2. Energie a synergie v živé a neživé přírodě

3. Rodinné hudební světy romského primase

4. AI v kontextu

5. Rok distanc

6. Simpsonovi ve vědě

7. Karlova herní stanice

8. Překvapivá optika

9. Finkelbrockův fantastický fonoskop

10. SAMSA: S mobilní aplikací německou historií Prahy

Vzdělávání pro všechny
2.6

Vzdělávací linku v Kampusu Hybern-
ská zajišťuje Inovační laboratoř UK (IL), 
vzdělávací projekt CPPT UK. Jde o cen-
trum praktického vzdělávání v oblastech 
inovací, podnikavosti a digitální gramotnos-
ti, které je otevřeno všem studentům napříč 
obory a fakultami. Cílem IL je pomáhat 
mladým lidem na cestě k realizaci je-
jich vlastních nápadů, a to v bezpečném 
prostředí, kde je každé selhání cestou  
k růstu. IL mimo jiné navazuje partner-
ství s inovačními soutěžemi, hackathony  
a vzdělávacími platformami a univerzitami.  
 
V říjnu 2021 začal 7. běh kurzu Rozjeď pro-
jekt (původně Inovační laboratoř). V rámci 
tohoto kurzu je studentům nově nabízena 
možnost experimentálně si vyzkoušet real-
izaci podcastů.

V zimním semestru 2021 byl spuštěn první 

podpůrný kurz ke globální soutěži Oxford-
ské univerzity Map the System. Tento kurz 
umožnuje mezinárodní meziuniverzitní pro-
pojení a poskytuje studentům zahraniční 
zkušenost. Multidisciplinární složení stu-
dentských týmů navíc podporuje mezio-
borovou spolupráci a učí studenty těžit ze 
znalostí jiných oborů než jejich vlastních.  
 
IL se od října (říjen 2021–říjen 2023) za-
pojila do projektu iKAP II., ve kterém má 
na starosti klíčovou aktivitu Podnika-
vost. IL se rovněž zaměřuje se na tvor-
bu workshopů a podcastů pro učitele 
základních a středních škol a budoucí 
pedagogy zaměřené na příklady dobré 
praxe v podpoře mladých inovátorů.  
 
IL stále rozšiřuje své partnerství  
se zaměřením na soutěže a hackathony,  
do kterých se zapojilo zhruba 100 studentů. 

V rámci těchto aktivit se IL rovněž daří propo-
jovat studenty z různých oborů (humanitních, 
lékařských, technických).

IL zorganizovala workshopy na téma De-
sign Thinking organizované ve spoluprá-
ci s Grow with Google / New Generation  
of Founders. První workshop byl určen pro 
studenty všech oborů UK, druhý pro vyučující 
a zaměstnance UK. I tato aktivita si kladla za cíl 
propojit studenty a zaměstnance napříč fakul-
tami. Na workshop pro zaměstnance dora-
zili zaměstnanci a vyučující z devíti fakult UK  
a dalších součástí.

V roce 2021 byla započata jednání s plat-
formami doktorandů (Lukáš Nachtigal)  
a postdoktorandů (Bohumíra Jehličková) 
ohledně využití synergií s cíli projektu Hyb4Ci-
ty a Kampusu Hybernská, z. ú. 

Dr. Michael Londesborough provádí experimenty na přednášce  

Zvuk a Hudba.
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Mezinárodní rozměr výzkumu a inovací 
je významnou součástí aktivit CPPT UK 
v Kampusu Hybernská. Za tímto účelem 
byly v roce 2021 navázány užší vztahy  
s německou, britskou a nizozemskou am-
basádou. Společným produktem je řada 
nazvaná Cafe Collaborations, jejímž účelem 
je představit výzkum a inovace mezinárod-
ního dosahu a která je uváděna v anglick-
ém jazyce. První Cafe Collaborations  
v roce 2021 úspěšně proběhlo ve spoluprá-
ci s ambasádou SRN. Na diskusním setkání 
věnovaném problematice holokaustu vys-
toupila Kateřina Králová (FHS UK).

V září 2021 nabídlo CPPT Univer- 
zity Karlovy přednášky k tématu duševního 
vlastnictví a jeho ochrany v rámci letní 
školy spoluorganizované s World Intellec-
tual Property Organization (WIPO). Letní 
škola proběhla převážně online pod ve-
dením Jamese Hellera, ale zlatým hřebem 
byla osobní přítomnost prof. Duncana Mat-
thewse (Queen Mary University of Lon-
don), který přednášel v Kampusu pro zde 
fyzicky přítomné studenty, ale i odborníky  
i řad externích patentových kanceláří, on-

Internacionalizace 
2.7

line se ale připojovali další účastníci letní školy 
z celého světa, včetně Běloruska, Gruzie, Kata-
ru a Myanmaru. Pro účastníky znamenal kurz 
příležitost se setkat s kolegy a kolegyněmi 
z celého světa, s mnoha experty z praxe  
a možnost získat vysoce ceněné osvědčení od 
WIPO, která je jednou z 15 specializovaných 
agentur OSN a stěžejní světovou organizací 
zaměřenou na duševní vlastnictví.

Na podzim 2021 zakotvil ve Studentské Hy-
bernské spolek 11+1, jehož název upozorňuje 
na nešťastný konec 11 studentů a jejich profe-
sorky, kteří byli v Bělorusku uvězněni pro ne-
souhlas s tamním režimem. Tento projekt se 
zasazuje o pomoc běloruským studentům, ale 
i příslušníkům dalších ruskojazyčných menšin, 
kteří nesouhlasí s tamními autoritářskými 
režimy a v rodné zemi jim hrozí postih. 

Zahraniční linka není cizí ani kulturní produk-
ci Kampusu Hybernská. Inkluzivní charakter 
místní produkce vytváří z Kampusu Hybernská 
příjemné místo také pro akademiky a studen-
ty ze zahraničí, nabízí jim možnost kulturního a 
intelektuálního vyžití a prostor pro navazování 
nových kontaktů. 

HYB4 Galerie: Za hranici představivosti 

2. 6. – 7. 8. 2021

Výstava pojmenovaná podle úryvku z citátu Al-

berta Einsteina představila průřez všestrannou 

a bohatou tvorbou Milana Kunce. Bylo možné 

zhlédnout například koláže ze souboru Ost-Pop, 

jejichž obsahem byla především sociální kriti-

ka, nebo fotomontáže zabývající se propojením 

hlavních symbolů totalitní a konzumní společnosti.

Longevity: Začátek konce stárnutí?

17. 6. 2021

Cílem přednášky bylo představit problematiku lon-

gevity, nastínit její vize a možnosti a představit, jaké 

jsou současné trendy a prostor pro inovace v této 

oblasti. Přednášel Petr Šrámek – český inovátor a 

popularizátor vědeckého pokroku v oblasti umělé 

inteligence a dlouhověkosti.

HYB4 Čítárna: Básníci na FF UK

23. 6. 2021

Básníci z řad pedagogů, studentů i zaměstnanců 

četli své básně. V první části vystoupili autoři, kteří 

již poezii publikovali nebo veřejně četli. Následo-

vala otevřená scéna, kde mohl přečíst své básně 

kdokoli z akademické obce i zaměstnanců fakulty.

Shakespearovy sonety

24. 6. 2021

Jedním z prvních pořadů nově otevřeného centra 

kultury, inovací, vědy a vzdělávání Hyb4City byla 

přednáška profesora Martina Hilského. Jako host 

vystoupil herec Gabriel Andrews, který přednesl 

vybrané sonety v originální jazykové verzi.

HYB4 Student: Pražský renesanční festival

24. 6. 2021

Festival návštěvníkům představil každodenní život 

Pražanů během renesance.

HYB4 Hudba: Bára Hrzánová // Mário Bihári // 

Bachtale Apsa

15. 7. 2021

Koncert přinesl netradiční propojení herečky a 

zpěvačky Báry Hrzánové s kapelou Bachtale Apsa, 

která spojuje hudbu balkánských, maďarských, 

španělských, ruských i slovenských Romů.

HYB4 Hudba: Balkan fiesta 

5. 8. 2021

Hudební večer ve spolupráci s DJ Gadjo.cz, který 

tentokrát pozval kapelu romských muzikantů Trio 

Romano i další vystupující.

Vitamínem D na covid? 

12. 8. 2021

Ochutnávkový výlet do světa nutriční epidemiolo-

gie. Povídání o tom, že epidemiologie není věda jen 

o epidemiích, ale i o tom, proč je tak náročné zjistit, 

co je dobré si dát na talíř. Jaké studie v nutriční vědě 

používáme? Jaké jsou jejich výhody a limity? A proč 

vlastně nestačí jen poslouchat své tělo?

HYB4 Divadlo: Maso krůtí – Soul(ó)ženy

19. 8. 2021

Představení divadelního souboru Maso krůtí o tom, 

jak se mladá žena vyrovnává s potřebou naplnit 

společenské ideály z minulého století.

Zvuk a hudba

30. 8. 2021

Co je zvuk? Jak vzniká a jak se šíří? Co je hudba? Jak 

se zaznamenává a proč ji máme rádi? Na tyto otázky 

odpověděl známý vědec Dr. Michael Londesborough 

společně s PhDr. Markétou GERLICHOVOU, autorkou 

knihy Hudba léčí.

Vliv neznamená hrozbu

8. 9. 2021

Co dělá jazyk světovým? Jaká slova se v cizích ja-

zycích zabydlují nejrychleji a jak dlouho jsou vnímá-

na jako cizí? O vzájemném vlivu češtiny a ostatních 

jazyků v historii i současnosti v záznamu z přednášky 

poutavě hovořil lingvista a matematik doc. RNDr. 

Karel Oliva, Dr.

HYB4 Čítárna: Svět podle Danta

15. 9. 2021

Redakce revue Prostor spojila síly se spolkem 

komparatistů z Univerzity Karlovy a kulturním cen-

trem Venuše ve Švehlovce, aby v rámci svých pravi-

delných „čítáren“ oživila odkaz italského básníka 

Danta Alighieriho (1265–1321).

Zažít Kampus Hybernská jinak

18. 9. 2021

Kampus Hybernská byl jedním ze stanovišť soused-

ských slavností Zažít město jinak, které jsou založené 

na principu společného sdílení veřejného prostoru, 

vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení míst-

ních organizátorů i dalších subjektů.

HYB4 Čítárna: Večer finské poezie

21. 9. 2021

Antologii Bílé přeludy na vlnách, která zahrnu-

je přes sedmdesát finských autorů od 16. do 20. 

století, představil editor Michal Švec a zástupci 

překladatelského týmu z řad studentů, absolventů i 

pedagogů. Diskutovalo se o úskalích překladu poezie 

z jazyka tak odlišného od češtiny či specifikách finské 

lyriky. Zazněly básně ve finských originálech i českých 

překladech.

LUSTR 2021

23. 9. – 29. 9. 2021

Opět se u nás konal festival ilustrace LUSTR, kde se 

představily české i zahraniční hvězdy tohoto oboru, 

ale i mladé talenty ilustrace a komiksu.

Robot 100: Sto rozumů

29. 9. 2021

Přednáška o mimořádné publikaci nabízející pohled 

vědců, filozofů a umělců na roboty a sto let starou hru 

K. Čapka R.U.R. Přednášela Doc. Jitka Čejková, edi-

torka knihy, která se sama zabývá výzkumem tekutých 

chemických robotů na VŠCHT Praha.

Evropský den jazyků 2021

30. 9. 2021

Akce nabídla tři tematické bloky přednášek a disku-

sí, venkovní únikovou hru i bohatý doprovodný pro-

gram online.

FuckUp Nights – academic special

1. 10. 2021

O svých selháních promluvil emeritní rektor Univerzity 

Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., předsedkyně 

AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. a prof. Ing. 

Michael Šebek, DrSc. z Katedry řídicí techniky ČVUT.

Zahájení akademického roku

1. 10. 2021

Kampus Hybernská se u příležitosti začátku aka-

demického roku otevřel veřejnosti. Konaly se prezen-

tace a prohlídky jednotlivých prostor a iniciativ, ale i 

koncert kapely Terne Čhave.

Oficiální zahájení činnosti projektu Hyb4City 

CPPT UK

7. 10. 2021

V říjnu byla za přítomnosti viceprezidentky Evropské 

komise Věry Jourové, emeritního rektora UK Tomáše 

Zimy, radního Magistrátu hlavního města Prahy Víta 

Šimrala, a zástupců dalších institucí představena spo-

lupráce UK, společnosti IKEA a neziskových orga-

nizací koalice NeNa (ROSA, ACORUS a proFem o.p.s.) 

v boji proti násilí v blízkých vztazích. Cílem projek-

tu je propojení výzkumné, výkonné, zákonodárné, 

neziskové i soukromé složky tak, aby se lépe dařilo 

nacházet řešení těžkých situací a bylo možné obětem 

násilí pomáhat.

3. Výběr akcí z roku 2021

Studentky Univerzity Karlovy po absolvování 

kurzu Map the System v Kampusu zamířily 

na finále stejnojmenné souteže v Oxfordu.

Návštěva primátora hl. m. Prahy Hřiba a velvyslance 

Tchaj-wanu Liang-Ruey Ke v Cirkulární dílně  

Kampusu Hybernská.
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Kunstpartiet: Artbulance 5.0

12. 10. 2021

Dánský divadelní soubor přivezl vystoupení, při 

kterém se ve speciálně upravené sanitce do středu 

dění dostává divák samotný a stává se  

objektem péče týmu profesionálních umělců. Art-

bulance 5.0 tematizuje důsledky pandemie covid-

19 a nucené izolace na jedince a jeho  

vztahování se ke světu.

Café Collaborations – Telling the holocaust 

history without witness

12. 10. 2021

Diskuze o historizaci holocaustu a vzdělávání o 

holocaustu ilustrovala, jak byl holocaust přijmut 

jako konečný případ násilí proti lidskosti, ale také 

jako lekce, jak se naučit solidaritě a empatii. Akce 

proběhla ve spolupráci s německou ambasádou. 

Inovační snídaně: Jak na udržitelné eventy

12. 10. 2021

Debata o tom, jak naplánovat a realizovat 

udržitelný event. O svých aktivitách promluva 

Martina Kafková, zakladatelka eventové agentu-

ry M-ocean, a Andrea Šustrová z organizace Ko-

koza, o. p. s.

Festival Děti čtete? 2021

26. 10. 2021

Ve spolupráci s nakladatelstvím Meander proběhl 

i u nás literárně-dramatický festival, který si klade 

za cíl dětem skrze autory, ilustrátory i grafiky 

představit, že čtení není nuda, ale dobrodružství.

Dějiny jako zbraň: Rusko, Česko, Polsko  

a politizace historie 20. století

8. 11. 2021

Debaty o historické paměti se v posled-

ní době začaly více a více vracet do politické a 

společenské reality střední Evropy. Přednáška 

proběhla ve spolupráci s Asociací pro mezinárod-

ní otázky. 

Figurama21

8. 11. – 26. 11. 2021

Konala se u nás také mezinárodní vystava prací 

studentů, která se zabývala figurální tvorbou 

(kresba, malba, socha) a porovnala přístupy ke 

ztvárnění lidského těla na participujících vysokých 

uměleckých školách.

Inovační snídaně: Jak učit podnikavost 

zážitkem?

9. 11. 2021

Přednáška představila program Soutěž a pod-

nikej, vysvětlila jak využívat zážitkové metody ve 

výuce podnikavosti a seznámila s příklady dobré 

praxe. Přednášející Martin Vítek je zakladatelem 

Soutěž & Podnikej a předsedou správní rady 

Nadačního fondu vzdělávání a podnikání.

Rok od černého čtvrtka 12. 11.

12. 11. 2021

Den s datem 12. listopadu 2020 vešel do dějin 

Běloruska pod jménem “černý čtvrtek”. V ten 

den proběhly masivní cílené útoky na studenty a 

bylo zatčeno právě 11 studentů a 1 profesorka, ke 

kterým se odkazuje studentský projekt 11+1.

HYB4 Film: Rande s filmovým kritikem  

Antonínem Tesařem

22. 11. 2021

Návštěvníci diskutovali s filmovým kritikem An-

tonínem Tesařem současnou zahraniční i domácí 

kinematografii.

Experti vs. “experti” aneb Vědci ve světě 

médií

25. 11. 2021

Kdy je prostor pro pluralitu vědeckých názorů? 

Je titul opravdu vždy zárukou kvality? A jak se 

mají vědci stavět k dezinformacím? Diskuze 

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. (PřF UK, ÚHKT),  

Ing. Petra Koubského, CSc. (Deník N),  

Mgr. Filipa Rambouska (Český Rozhlas) a PhDr. 

Václava Štětky, Ph.D. (Loughborough University).

StartPoint 2021 – Cena pro diplomanty ev-

ropských uměleckých škol

3. 12. - 22. 12. 2021

Během devatenácti let existence se z původně 

národní přehlídky diplomových prací stal z ceny 

StartPoint rozsáhlý evropský projekt sledující 

nastupující umělecké talenty. Členové  

mezinárodního kurátorského týmu spolu s dalšími 

spolupracovníky každý rok zmapují kolem 20 

uměleckých škol z mnoha evropských zemí, na 

nichž vyberou ty nejzajímavější diplomové práce. 

Ty pak procházejí dalším kurátorským výběrem 

až k finální výstavě nejvýraznějších nastupujících 

evropských umělců. 

Hybrid Sessions

Pravidelné večery volné hudební improvizace 

začínají vystoupením dvou hudebníků, kteří 

spolu nikdy v takovéto konstelaci nehráli a 

kteří přicházejí z různých hudebních scén. Po 

4Kampus 
Hybernská 
v médiích

Výrazný mediální ohlas měla hned z kraje 
existence projektu tisková zpráva o jeho 
založení a o propojení UK s hlavním městem 
Prahou. Pozornost novinářů si také získa-
la zpráva o digitalizaci kreativního průmyslu 
v době pandemie, která si také vysloužila 
redakční článek v časopisu Instinkt. Dále 
zaujala témata Didaktikonu a případu výz-
kumu domácího násilí pro společnost IKEA. 
Skvělý dosah měl také rozsáhlý rozhovor  
s Marcelem Krausem portálu Věda, výzkum.

 

Monitoring vybraných výstupů

Nová dimenze partnerství Hl. m. Prahy a 
UK: Činnost zahajuje zapsaný ústav Kam-
pus Hybernská
cuni.cz – tisková zpráva • 8. 1. 2021 
 

Univerzita Karlova spolu s Prahou založily 
projekt, který propojí akademii se širokou 
veřejností
vedavyzkum.cz • 11. 1. 2021 

Marcel Kraus: Společenské a humanitní 
obory jsou nyní sebevědomější 
vedavyzkum.cz • Jan Tesárek • 7. 5. 2021 

Didaktikon? Nová soutěž na pilotní ex-
pozici v Hybernské 
Forum: Magazín Univerzity Karlovy • Daniela 
Illnerová, Hyb4City • 3. 6. 2021

Kampus Hybernská - místo šťastných set-
kání 
Forum: Magazín Univerzity Karlovy • Jan 
Bičovský • 24. 6. 2021 

Debata UK: Téma žen ve vědě musí Česko 
řešit 
Forum: Magazín Univerzity Karlovy • Pavla 
Hubálková • 26. 11. 2021 Převzato na vedavyz-
kum.cz. 

Sjednotí se hlas společenských, humanit-
ních a uměleckých věd? 
vedavyzkum.cz • Marcel Kraus • 21. 12. 2021 




