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Historie fakulty

D?tská nemocnice a budova, v níž v sou?asnosti sídlí ?editelství FNM a d?kanát 2. léka?ské fakulty. Foto: FNM.

Univerzitu Karlovu založil ?eský a ?ímský král Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 jako první z vysokých
u?ení (studií generale) na sever od Alp a na východ od Pa?íže. Univerzita Karlova tak náleží k starým
evropským univerzitám.
Vývoj a prom?na názvu univerzity
1348–1372 Universita Pragensis (studium generale Pragensis)
1372–1419 t?ífakultní univerzita, 1372–1419 právnická univerzita
1419–1622 jednofakultní utrakvistická univerzita, 1556–1654 jezuitská akademie
1622 majetek zrušené utrakvistické univerzity p?edán jezuit?m, kte?í obnovili ?ty?fakultní strukturu
univerzity
1654 Karlo-Ferdinandova univerzita (dekretem Ferdinanda II. byly v rámci tzv. univerzitní unie spojeny dv?
jezuitské fakulty a dv? sv?tské fakulty)
1882 na základ? na?ízení Františka Josefa I. z roku 1881 a zákona z 28. února 1882 se KarloFerdinandova univerzita rozd?luje na dv? vysoké školy
1882–1920 ?eská Karlo-Ferdinandova univerzita, 1882–1920 N?mecká Karlo-Ferdinandova univerzita

1920 Univerzita Karlova, 1920–1945 N?mecká univerzita v Praze, od 1. zá?í 1939 N?mecká Karlova
univerzita
1998 Univerzita Karlova v Praze
2016 Univerzita Karlova
Zdroj: Forum, speciální ?íslo k 670. výro?í založení UK, 2018, s. 1.

Léka?ská (medicínská) fakulta byla sou?ástí

univerzity hned od samého jejího založení. Vládním na?ízením, kterému p?edcházela n?kolikaletá snaha
p?edních pražských pediatr? (mezi n? pat?ili nap?. prof. Houšt?k, dr. K?ta, prof. Kubát, prof. Lukáš, prof.
Procházka, prof. Švejcar), z 27. listopadu 1953 (se zp?tnou platností od 1. zá?í 1953), byly z jediné
pražské léka?ské fakulty vytvo?eny fakulty t?i – mezi nimi i Fakulta d?tského léka?ství. Výuka probíhala
zejména ve fakultních nemocnicích Pod Pet?ínem a v Motole. Listopadové události roku 1989 p?inesly
nejen v život? univerzity mnoho zm?n. Krom jiného došlo v roce 1990 ke zm?n? názvu fakulty na sou?asný
název 2. léka?ská fakulta.
MUDr. Michal Pelíšek
Zdroj: Koutecký, Josef: Spondeo ac polliceor – Slavnostn? slibuji, Triton: Praha 2003.
Více o historii Univerzity Karlovy v Praze se dozvíte na webu univerzity.
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