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Kalendář akcí
pro učitele středních škol
pro rok 2012/13
Jak švábi prchají před světlem? Švábí
simulátor nalezl překvapivou odpověď.

Na Jednom dnu s informatikou si mohou
studenti pohrát se zajímavými hračkami.

Matematická soutěž Náboj je určena pro
vícečlenná družstva z jedné školy.

Demonstrace Coriolisovy síly studenty
zaujme, když je podána vtipně.

Výkonné lasery si můžete prohlédnout na
Jednom dnu s fyzikou, nebo na DODu.

Přípravné kurzy z matematiky mají mezi
studenty úspěch.

http://www.studuj-matfyz.cz/
Uni verzi ta Karl ova v P ra ze
M ate mati cko -f yzi káln í fa ku l ta
Ke Ka r l ovu 3, 121 16 Praha 2
w w w.mff.c uni .cz

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

OVVP UK MFF, ovvp@dekanat.mff.cuni.cz, http://www.mff.cuni.cz/verejnost, tel. 221 911 235

Informační dny

Jeden den s informatikou (JDI)
Termín: středa 19. září 2012
WWW: http://ksvi.mff.cuni.cz/jdi/
Kontakt: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D., '221 914 241, Tomas.Holan@mff.cuni.cz
Mgr. Cyril Brom, Ph.D., '221 914 216, Cyril.Brom@mff.cuni.cz
Dne 19. září 2012 od 9.00 se v budově MFF UK na Malostranském náměstí 25 uskuteční Jeden den
s informatikou plný přednášek, prezentací i praktických pokusů, které by měly středoškolákům
i šikovným žákům základních škol napovědět, co je informatika a co zajímavého podnikáme na
Matematicko-fyzikální fakultě.

Den otevřených dveří na MFF (DOD)

Termín: čtvrtek 29. listopadu 2012, od 8.00 do 16.00
WWW: http://www.mff.cuni.cz/dod
Kontakt: PhDr. Alena Havlíčková, '221 911 235, Alena.Havlickova@mff.cuni.cz
Kde: dopoledne: Národní dům na Vinohradech: nám. Míru 9, Praha 2; odpoledne: budovy MFF: Ke
Karlovu 3 a 5, Praha 2; Malostranské nám. 25, Praha 1
Tradiční a koncepčně ucelená přehlídka aktivit MFF, které fakulta v průběhu celého roku pořádá.
Informujeme zde o možnostech studia na MFF, o životě na fakultě i o aktivitách určených
studentům středních škol. Během Dne je možné navštívit jednotlivé katedry, ústavy a další
pracoviště fakulty a při exkurzích nebo besedách se seznámit s celou škálou výukových, vědeckých
i výzkumných činností. Kromě dopoledního programu v Národním domě na Vinohradech, který
vždy obsahuje zajímavou přednášku a diskusi se zástupci vedení fakulty a vizitky jednotlivých
oborů a kateder v informačním centru, nabízíme odpoledne odborný program v podobě
zajímavých přednášek na aktuální témata a exkurzí na jednotlivá pracoviště MFF.

Jeden den s fyzikou (JDF)

Termín: čtvrtek 7. února 2013
WWW: http://www.mff.cuni.cz/jdf
Kontakt: PhDr. Alena Havlíčková, '221 911 235, Alena.Havlickova@mff.cuni.cz
Jedná se o specializovaný Den plný fyzikálních přednášek, exkurzí a experimentů – prostě
neobvyklé setkání s fyzikou v historických budovách UK MFF na Karlově a v areálu MFF v Tróji.
Tradiční akce, kterou pořádáme pro středoškoláky, jejich pedagogy a pro příznivce fyziky z řad
veřejnosti, doplňuje svým zaměřením Den otevřených dveří. Nabízí zajímavé experimenty a
demonstrace, prohlídku špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i rozhovory s pedagogy a
studenty MFF.

Vědohraní aneb Den dětí na MFF

Termín: pondělí 3. června 2013
WWW: http://kdf.mff.cuni.cz/vedohrani/
Kontakty na organizátory:
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., '221 912 407, Zdenek.Drozd@mff.cuni.cz
RNDr. Jiří Dolejší, CSc., '221 912 469, Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz
PhDr. Alena Havlíčková, '221 911 235, Alena.Havlickova@mff.cuni.cz
Již šestý ročník Vědohraní napovídá, že se jedná o tradiční akci plnou soutěží, pokusů a přednášek
určených dětem každého věku. Svá zajímavá „kouzla“ si tu jistě najde předškolák, ale i student
střední školy či široká veřejnost nepřijdou zkrátka, a to například na zajímavé přednášce. Akce
probíhá v areálu Troja MFF (V Holešovičkách 2, Praha 8).

Korespondenční semináře (ks)

Termín: první série na začátku školního roku, připojit se můžete kdykoliv během roku
Korespondenční semináře z matematiky, fyziky a programování jsou tradiční odborné akce MFF
určené středoškolákům. Nejsou časově uzavřeny, lze do nich vstoupit kdykoliv a vypracovat třeba
jen část předložených úloh. Výfuk a Pikomat MFF je korespondenční semináře pořádané pro žáky
6. až 9. tříd ZŠ a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií. Průběh semináře: organizátoři
zašlou řešitelům sadu problémů (tzv. sérii), které následně řeší a svá řešení posílají zpět
organizátorům. Ti práce zhodnotí (opraví a obodují) a spolu s komentářem vrátí odesílatelům. Nej lepší řešitelé jsou pak pozváni na týdenní soustředění. Od školního roku 2012/13 může uchazeč
o bakalářšké studium na MFF UK požádat o prominutí odborné přijímací zkoušky na základě
Osvědčení úspěšného řešitele korespondenčních seminářů z matematiky, fyziky nebo
programování.

Matematický korespondenční seminář (32. ročník)

WWW: http://mks.mff.cuni.cz
Kontakt: mks@mff.cuni.cz
Papírové řešení posílejte * na: Koresp. seminář MKS, KAM MFF, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
Vedoucí: Mgr. Robert Šámal, Ph.D., '221 914 326 samal@iuuk.mff.cuni.cz
Hlavní organizátoři: Martina Vaváčková, martina@klikni.cz a Vít Musil,
vejtek@atrey.karlin.mff.cuni.cz

Fyzikální korespondenční seminář (26. ročník)

WWW: http://www.fykos.cz – pro střední školy
http://vyfuk.fykos.cz – pro 2. stupeň ZŠ
Kontakt: fykos@fykos.cz; vyfuk@fykos.cz
Papírové řešení posílejte * na: Fykos, ÚTF MFF, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
Vedoucí: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D., '221 912 526, kolorenc@mbox.troja.mff.cuni.cz
Hlavní organizátor: Karel Kolář, karel@fykos.cz

Korespondenční seminář z programování (25. ročník)

WWW: http://ksp.mff.cuni.cz/
Kontakt: ksp@mff.cuni.cz
Svá elektronická řešení vkládejte na: https://ksp.mff.cuni.cz/auth/manage.cgi
Vedoucí: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.; mares@kam.mff.cuni.cz
Hlavní organizátor: Jiří Setnička, setnicka@atrey.karlin.mff.cuni.cz

Pikomat MFF UK (28. ročník)

WWW: http://pikomat.mff.cuni.cz
Kontakt: pikomat@mff.cuni.cz
Papírové řešení posílejte * na: Pikomat, KPMS MFF, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Vedoucí: RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.; Zbynek.Pawlas@mff.cuni.cz
Hlavní organizátor: Lenka Petržilková, pikomat@mff.cuni.cz

Studentský matematicko-fyzikální seminář a časopis M&M (19. ročník)

WWW: http://mam.mff.cuni.cz
Kontakt: mam@matfyz.cz
Papírové řešení posílejte na *: M&M, OVVP UK MFF, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Vedoucí: Mgr. Vladan Majerech, Dr.; Vladan.Majerech@mff.cuni.cz
Hlavní organizátor: Jakub Töpfer, jakub.topfer@matfyz.cz
KS a časopis M&M, určený studentům středních škol, má formu korespondenčního semináře.
V průběhu roku je zadáno několik témat z různých oblastí matematiky, fyziky a informatiky.
Úkolem řešitelů je psát k daným tématům články, které jsou ohodnoceny a nejlepší z nich
publikovány. Kromě témat obsahuje každé číslo zadání čtyř samostatných úloh. V průběhu roku
jsou pořádána pro úspěšné řešitele dvě soustředění.
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PRAvé LINgvistické Korespondenční Alotrium (4. ročník)
WWW: http://ufal.mff.cuni.cz/pralinka
Kontakt: pralinka@ufal.mff.cuni.cz
Elektronická řešení: http://ufal.mff.cuni.cz/pralinka/auth/reg.php
Vedoucí: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., '221 914 257, Jan.Hajic@mff.cuni.cz
Hlavní organizátor: Martina Koppová, martina.koppova@gmail.com a Vojtěch Diatka (FF)
PRALINKA je korespondenční seminář ÚFAL MFF UK a filozofická fakulta UK, který se zaměřuje na
lingvistiku. Pro řešitele pořádá Pralinka v průběhu roku prezenční soutěž, jejíž výherci budou
vysláni na Mezinárodní lingvistickou olympiádu (http://www.ioling.org). Časopis Pralinky
obsahuje netradiční jazykové úlohy a článek o vybrané oblasti lingvistiky. Ke konci roku se koná
soustředění.

Výstavy

Prezentace na Informačním dnu UK v Praze

Termín: sobota 10. listopadu 2012
Kontakt: '224 491 850, ipc@ruk.cuni.cz
Kde: budova Přírodovědecké fakulty UK na Albertově, Praha
Akce pro zájemce o studium na UK obecně. Zájemci zde získají základní informace o studiu, jeho
organizaci i o přijímacím řízení na MFF i dalších fakultách UK.

Prezentace na 18. veletrhu Gaudeamus 2012

Termín: 30. října–2. listopadu 2012
WWW: http://www.gaudeamus.cz/
Kontakt: PhDr. Alena Havlíčková, '221 911 235, Alena.Havlickova@mff.cuni.cz
Kde: pavilon F Brněnského výstaviště (BVV), Brno
Veletrh pomaturitního vzdělávání probíhá každoročně v areálu brněnského výstaviště, letos
v pavilonu F. MFF se účastní expozice v rámci prezentace UK v Praze i doprovodných programů
veletrhu Hrajeme si s technikou a Věda pro život. Na stánku fakulta poskytuje základní informace
o studiu, jeho organizaci i o přijímacím řízení.

Prezentace na Gaudeamus Praha 2013

Termín: 29. a 30. ledna 2013
WWW: http://www.gaudeamus.cz/
Kontakt: PhDr. Alena Havlíčková, '221 911 235, Alena.Havlickova@mff.cuni.cz
Kde: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon E a D
6. ročník veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha proběhne začátkem
roku 2013 na Výstavišti Praha Holešovice.

Přednášky, semináře a kurzy
Fyzikální pokusy pro střední školy

Termín: každou středu nebo čtvrtek po celý akademický rok
WWW: http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/ss_pokusy/
Kontakt: sekretariát KDF UK MFF, '221 912 407, kdf@mff.cuni.cz
Kde: posluchárna T2, V Holešovičkách 2, Praha 8
KDF MFF UK navazuje ve školním roce 2012/2013 na úspěšnou tradici fyzikálních pokusů pro
střední školy. Stejně jako v minulých letech budou předváděny pokusy z šesti tématických bloků:
mechanika, molekulová fyzika a termika, elektřina a magnetismus, optika, akustika, elektro magnetické vlnění. Na konkrétní termíny je třeba se předem přihlásit.

Přednášky z moderní fyziky „Nejnovější Nobelovy ceny za fyziku“
Termín: čtvrtky v zimním semestru: 11. a 25. října, 8. a 22. listopadu a 6. prosince 2012 od 18.00
WWW: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/PMF/
Kontakt: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., '221 912 505, jiri.podolsky@mff.cuni.cz
Kde: posluchárna T2, V Holešovičkách 2, Praha 8
Cyklus volně propojených přednášek, pořádaný pravidelně každý podzim, má téměř čtyřicetiletou
tradici – pokrývá jak témata důležitá z hlediska historie, tak zajímavé objevy a poznatky moderní
fyziky od kvarků až po galaxie. Cyklus je určen především středoškolským studentům se zájmem o
fyziku a přírodní vědy, užitečný může být i pro středoškolské profesory a veřejnost.

Kroužek fyziky

Termín: každý čtvrtek 17.00–18.30 (od 4. října)
WWW: http://www.krouzek-fyziky.ic.cz/
Kontakt: RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.; '221 912 414, vojtech.zak@mff.cuni.cz, mobil: 737 832 210
Kde: Katedrální objekt – vysoká budova, 7. patro, V Holešovičkách 2, Praha 8
Hlavní náplní kroužku fyziky je přiblížit středoškolským studentům a dalším zájemcům různé
fyzikální problémy a aktivně se zabývat jejich řešením. Na kroužku se provádí experimenty,
diskutuje se , vyrábějí se jednoduchá zařízení, trochu se počítá... V rámci kroužku se účastníci
dostanou také na různá odborná pracoviště a setkávají se s lidmi z praxe. Obsah kroužku mohou
sami účastníci ovlivnit; vychází se vstříc jejich zájmu.

Exaktní pondělky na MFF (informatika)

Termín: zpravidla poslední pondělí v měsíci, od října do května (včetně), 18.10–20.00
Kde: Malostranské nám. 25, Praha 1 (posluchárna se mění podle možností)
WWW: http://ksvi.mff.cuni.cz/jdi/prpross.html
Kontakt: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.; '221 914 194, perm@kam.mff.cuni.cz
Cyklus informatických přednášek zabývající se zajímavými tématy. Přednášky jsou primárně
určeny jak středoškolským studentům zajímajícím se o informatiku, tak středoškolským učitelům.
Akce však může být zajímavá i pro veřejnost.

Odborná soustředění a tábory

Zimní (ZŠMF) a letní (LŠMF) škola matematiky a fyziky

Termín: únor 2013 & první dva týdny v červenci 2013
WWW: http://smf.mff.cuni.cz
Kontakt: Michal Kozák, mkoyak@seznam.cz (není to překlep); Petr Vagner, fafroo@gmail.com
Zimní a letní škola matematiky a fyziky jsou soustředění pořádaná studenty MFF ve spolupráci
s AMAVET-em. Odborný program je tvořen přednáškami a semináři, jejichž témata nabízejí to
nejzajímavější z matematiky, fyziky nebo informatiky. Obtížnost je volena tak, aby příklady byly
srozumitelné pro studenty 1. a 2. ročníku čtyřletého gymnázia, pro které je ŠMF určena především.

Soustředění mladých fyziků a matematiků (SMFM)

Termín: 13.–27. červenec 2013
WWW: http://kdf.mff.cuni.cz/tabor/
Kontakt: Mgr. Věra Koudelková, '221 912 429, mfsoustredko@kdf.mff.cuni.cz
Kde: Nekoř v Orlických horách
Naše soustředění je určeno všem mladým lidem, jimž matematika s fyzikou nepřipadají odporné a
kteří chtějí prožít dva prázdninové týdny plné vlastního bádání, kutění a dalšího programu.

Letní matematicko-fyzikální soustředění (LMFS)

Termín: srpen 2013
WWW: http://alma.karlov.mff.cuni.cz/lmfs/
Kontakt: RNDr. Martin Pergel, Ph.D., '221 914 194, mfftabor@karlov.mff.cuni.cz
Tradiční tábor s odborným programem zaměřeným na oblasti matematiky, fyziky a informatiky.
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Ostatní akce
FYKOSí Fyziklání

Termín: konec února 2013
WWW: http://fykos.cz/akce/fyziklani
Kontakt: Karel Kolář, fyziklani@fykos.cz
Fyziklání je tradiční soutěž maximálně pětičlenných týmů středoškoláků, kteří se zajímají
o matematiku a fyziku. Jejich úlohou je v daném časovém limitu získat za řešení úloh co nejvíce
bodů. V listopadu organizujeme i online verzi soutěže pro studenty, kteří to mají do Prahy daleko.

Náboj

Termín: 12. dubna 2013
WWW: http://naboj.org/
Kontakt: Vít Musil, info@naboj.org
Náboj je mezinárodní matematická soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují
jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se tým snaží vyřešit co nejvíce příkladů.
V ČR se koná zároveň v Praze a v Opavě.

MAtematická SOutěž (MASO)

Termín: polovina prosince 2012 a květen 2013
WWW: http://maso.matfyz.cz
Kontakt: Zbyněk Pawlas, maso-soutez@googlegroups.com
MaSo je MAtematická SOutěž pro čtyřčlenná družstva žáků sedmých až devátých tříd základních
škol a pro studenty sekundy až kvarty osmiletých gymnázií. Družstva soutěží ve strategické hře,
jejíž podstatnou součástí je řešení matematických úloh.

Přípravný kurz z matematiky k maturitě a ke studiu na VŠ

Termín: od poloviny ledna do konce dubna 2013
WWW:http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/kurzy.htm
Kontakt: studijní oddělení MFF, '221 911 262, kadlecov@dekanat.mff.cuni.cz
Kurz matematiky je určený pro studenty středních škol jako pomoc při přípravě k maturitě a ke
studiu na VŠ. V průběhu lekcí, které se konají každou středu od 16.00 do 18.00, jsou řešeny typové
matematické příklady a příklady podle přání účastníků. Podrobnější informace na Dni otevřených
dveří.

Robotický den a Eurobot

WWW: http://www.eurobot.cz
Kontakt: RNDr. David Obdržálek, '221 914 270, David.Obdrzalek@mff.cuni.cz
Robotický den je určen mladým týmům, jejichž úkolem je sestrojit samostatného robota podle
pravidel jedné ze 4 mezinárodních soutěží. MFF UK je zástupcem Asociace Eurobot pro ČR a od
roku 2004 pořádá České národní kolo. Roboti se představí i v doprovodním programu na akci
Gaudeamus Brno 2012.

FyzWeb

WWW: http://fyzweb.cuni.cz
Kontakt: fyzweb@mff.cuni.cz
Internetové stránky věnované fyzice garantované Katedrou didaktiky fyziky.
Kliknout na WWW linky můžete na: www.mff.cuni.cz/verejnost/pk.htm
Uzávěrka dodaných podkladů: 30. 7. 2012
Podrobnější informace o letních školách, soustředěních a táborech budou k dispozici
na Jednom dnu s fyzikou na jaře roku 2013.

Studentský ples
Termín: první polovina března 2013
Kontakt: Spolek Matfyzák, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2; http://ples.matfyz.cz; spolek@matfyz.cz
Důkaz, že i studenti matfyzu se dovedou bavit.

34. mezinárodní konference Historie matematiky, Jevíčko

Termín: 26.–30. srpna 2013
WWW: http://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/hlavnindex.html
Kontakt: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.; becvar@karlin.mff.cuni.cz
Je určena pro vyučující dějinám matematiky, pro badatele, tvůrčí pracovníky, doktorandy a všechny
zájemce o vývoj matematiky. Program sestává ze tří až čtyř zvaných přednášek a řady příspěvků
jednotlivých účastníků konference. Sborník, který účastníci konference získají při prezentaci, je
sestaven ze zvaných přednášek a konferenčních příspěvků.

11. seminář z dějin matematiky pro vyučující na středních školách, Jevíčko

Termín: 22.–25. srpna 2013
WWW: http://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/seminar_ss/index.html
Kontakt: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.; becvar@karlin.mff.cuni.cz
Je určen pro středoškolské učitele matematiky a fyziky, pro vyučující dějinám těchto věd, pro
doktorandy a všechny zájemce o dějiny matematiky. Program konference sestává ze zvaných
přednášek a je doplněn kulatým stolem o aktuálních školských záležitostech.

Připravujeme
Magická fyzika

Kontakt: prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc., '221 912 356, Petr.Chvosta@mff.cuni.cz
Mgr. Viktor Holubec, '221 912 371, Viktor.Holubec@mff.cuni.cz
Jedná se o 45ti minutový soubor většího počtu jednoduchých, avšak působivých fyzikálních experimentů. Při výběru experimentů byl kladen důraz na nové možnosti moderních technologií,
nestandardní formy transformace energie, moderní fyzikální aplikace v oblasti nanotechnologií a
na projevy fundamentálních fyzikálních principů v živé přírodě. Experimenty jsou předváděny
studentům gymnázií na půdě jejich mateřských škol.

Jiné

Uplatnění studentů a absolventů UK MFF, Kariérní a poradenské
centrum, portál CareerMarket

WWW: http://www.mff.cuni.cz/verejnost/absolvent/
WWW: http://careermarket.cz/
Kontakt: Karolina.Solcova@mff.cuni.cz
Studenti SŠ a zájemci o studijní obory MFF získají informace o možnostech uplatnění v praxi. Spolu
s budoucími absolventy UK MFF mohou využít poradenských služeb v oblasti volby povolání
(Kariérní poradenské centrum, poradenské soft-skills semináře, portál www.careermarket.cz,
prezentační semináře a dny firem). K dispozici jsou dále informace o brigádách, stážích, volných
místech apod.

TALNET – Online k přírodním vědám

WWW: http://www.talnet.cz
Kombinace internetových kurzů, exkurzí na zajímavá pracoviště a dalších aktivit v oborech fyzika,
chemie, biologie, geografie, astronomie, meteorologie a další. Jsou určeny pro zájemce o tyto obory
– nadané žáky od 13 do 19 let. Přihlášení na základě doporučení vyučujícího, rodiče či další osoby.

Matem at icko -f yz ikáln í faku lta U n ive r z it y Kar lov y v P raze

Kalendář akcí
pro učitele středních škol
pro rok 2012/13
Jak švábi prchají před světlem? Švábí
simulátor nalezl překvapivou odpověď.

Na Jednom dnu s informatikou si mohou
studenti pohrát se zajímavými hračkami.

Matematická soutěž Náboj je určena pro
vícečlenná družstva z jedné školy.

Demonstrace Coriolisovy síly studenty
zaujme, když je podána vtipně.

Výkonné lasery si můžete prohlédnout na
Jednom dnu s fyzikou, nebo na DODu.

Přípravné kurzy z matematiky mají mezi
studenty úspěch.

http://www.studuj-matfyz.cz/
Uni verzi ta Karl ova v P ra ze
M ate mati cko -f yzi káln í fa ku l ta
Ke Ka r l ovu 3, 121 16 Praha 2
w w w.mff.c uni .cz

