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Oddělení médií Univerzity Karlovy (redakce UK) pečuje o tištěné, online i audiovizuální zpravodajství z prostředí nejstarší
a největší vysoké školy v Česku. Vydává původní   tištěný magazín  Forum,   online magazín  Forum v české i 
anglické mutaci , podcasty Forum Radio, informativního průvodce pro studenty prvních ročníků (Prvákoviny v printové
i   elektronické verzi ), dále exkluzivní nástěnné kalendáře UK, zařizuje focení akcí a administruje   Fotobanku UK ,
homepage   Cuni.cz  i některé související sociální sítě.
Centrální kontaktní e-mail na všechny členy je   redakce@cuni.cz , jednotliví redaktoři mají pak tyto kontakty:

  PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D., Ph.D.
šéfredaktor/editor médií UK
redakci řídí, zodpovídá za její provoz, edituje a píše,
pokrývá   FF UK  a   FSV UK
+420 224 491 242
+420 724 913 916
  martin.rychlik@ruk.cuni.cz

  Jiří Novák
editor magazínu Forum, fotoeditor
edituje a píše, administruje Fotobanku UK, pokrývá   FTVS
UK  a   KTF UK
+420 224 491 378
  jiri.novak@ruk.cuni.cz

  Mgr. Jan Velinger
editor anglického magazínu Forum
edituje a píše v angličtině, připravuje podcasty, pokrývá
mezinárodní témata
+420 224 491 319
+420 770 191 823
  jan.velinger@ruk.cuni.cz

  Mgr. Ing. Tereza Kůstková
adminka/redaktorka
administruje a edituje web   cuni.cz  a vybrané související
subweby
+420 224 491 376
+420 606 215 977
  tereza.kustkova@ruk.cuni.cz

  Ing. Bc. Pavla Hubálková, Ph.D.
vědecká redaktorka/reportérka
monitoruje vědecké novinky a píše, pokrývá vědecká a
komplexní témata
+420 224 491 852
+420 604 595 479
  pavla.hubalkova@ruk.cuni.cz

  Bc. Jitka Jiřičková
redaktorka/reportérka
monitoruje novinky a píše, pokrývá   MFF UK ,   PedF UK
,   LF HK  a   FaF UK
+420 224 491 414
+420 721 116 238
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  jitka.jirickova@ruk.cuni.cz

  Ing. Marcela Uhlíková
redaktorka/reportérka
monitoruje novinky a píše, pokrývá   PřF UK ,   1. LF UK ,
  2. LF UK ,   3. LF UK  a   LFP UK
+420 224 491 373
+420 778 111 408
  marcela.uhlikova@ruk.cuni.cz

  Mgr. Helena Zdráhalová
redaktorka/reportérka
monitoruje novinky a píše, pokrývá   FHS UK ,   PF UK ,
  ETF UK  a   HTF UK
+420 224 491 373
+420 606 372 539
  helena.zdrahalova@ruk.cuni.cz
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