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Oddělení marketingu Univerzity Karlovy (MKT OVV RUK) zajišťuje ideovou, koordinační i servisní péči pro
celouniverzitní aktivity mnohého charakteru fakultám a součástem UK. V první řadě se stará o propagaci fakultních
i centrálních aktivit v oblasti sociálních sítí UK a při poskytování grafického servisu pro interní centrální počiny.
Oddělení MKT dále vymýšlí a zajišťuje akce v rámci popularizace vědy na Univerzitě Karlově.
V neposlední řadě se pak naše oddělení věnuje starosti o naše potenciální uchazeče včetně realizace univerzitních
expozic na vlastních akcích a na veletrzích v ČR a na Slovensku. Pro oblast naplňování tzv. třetí role univerzit je
zde opět MKT oddělení, které se podílí na jejím naplňováním v rámci festivalů či vzpomínkových aktů. Všechny výše
zmíněné činnosti oddělení MKT se pak protínají ve spolupráci při projektu vzdělávacího centra   Didaktikon .
Centrální kontaktní e-mail je   marketing@cuni.cz , jednotliví členové týmu pak mají tyto kontakty:

Mgr. Miroslav Čermák
vedoucí oddělení
? oddělení řídí, zodpovídá za jeho provoz a projekty, je
hlavním řešitelem CRP a PPSŘ projektů na OVV, dále je
spojovníkem na fakulty a součásti UK
• Telefon: +420 224 491 273
• Mobil: +420 725 337 829
• E-mail:   miroslav.cermak@ruk.cuni.cz

Bc. Radka Francová
? spravuje sociální sítě UK, popularizuje vědu, podílí se na
naplňování třetí role univerzity
• Telefon: +420 224 491 840
• Mobil: +420 771 272 455
• E-mail:   radka.francova@ruk.cuni.cz

Bc. Helena Láznička
? popularizuje vědu, za OVV zajišťuje chod vzdělávací
centra   Didaktikon , podílí se na naplňování třetí role
univerzity
• Telefon: +420 224 491 419
• Mobil: +420 728 718 855
• E-mail:   helena.laznicka@ruk.cuni.cz

Mgr. Věra Nosková
? pečuje o české a slovenské uchazeče, zajišťuje veletrhy
Gaudeamus, Na Karlovku a web   nakarlovku.cz
• Telefon: +420 224 491 773
• Mobil: +420 770 166 552
• E-mail:   vera.noskova@ruk.cuni.cz

Bc. Tomáš Novotný
? spravuje sociální sítě UK, je garantem studentských
aktivit   UKa!  a v mezinárodním měřítku zastává pozici
4EU+ Communication Officer a EU Careers Student
Ambassador na UK
• Telefon: +420 224 491 419
• Mobil: +420 773 452 163
• E-mail:   tomas.novotny@ruk.cuni.cz
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Mgr. Kateřina Pousková
? pečuje o české a slovenské uchazeče, zajišťuje veletrhy
Gaudeamus, Na Karlovku a web   nakarlovku.cz
• Telefon: +420 224 491 802
• Mobil: +420 771 272 449
• E-mail:   katerina.pouskova@ruk.cuni.cz

BcA. Linda Kriegerbecková
? propagační grafika
• Telefon:
• Mobil:
• E-mail:   linda.kriegerbeckova@ruk.cuni.cz
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