
 

 

 

 

Pražský Matfyz se otevírá světu - představuje výuku informatiky 

kompletně v angličtině 

(tisková zpráva) 

 

Praha 3. 12. 2012 – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy využívá svého renomé na 

mezinárodním poli zavedením prestižní výuky informatiky v anglickém jazyce. 

 

Vědoma si svého postavení nejen v České republice, ale i v zahraničí, začíná MFF UK s 

nástupem nového děkana prof. Kratochvíla od září 2012 s intenzivní propagací bakalářského a 

magisterského oboru studijního programu Informatika v angličtině. Pozornost bude soustředěna 

především na studenty z Velké Británie a vybraných asijských zemí, kteří budou chtít následně v cizině i 

pracovat, případně se uchytit v některé z nadnárodních korporací.  

Slavnostního ceremoniálu při příležitosti představení bakalářského a magisterského studijního 

programu Informatika, který se uskuteční v pondělí 3. 12. od 13:00 hodin v nedávno zrekonstruovaném 

barokním refektáři na Malostranském náměstí v budově MFF UK, se zúčastní více než 18 zahraničních 

ambasadorů, resp. jejich zástupci, řady zemí, např. Indie, Chile, Malajsie, Tchai-wanu, Pákistánu, 

Thajska, Korey, Izraele, JAR, Mexika, Itálie a Irska, a také zástupci významných technologických firem 

(Seznam, IBM, Oracle a další). 

Přítomné uvítá děkan MFF UK prof. RNDr. Jan Kratochvíl CSc. Slavnostních projevů se ujme 

rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. a bývalý děkan 1. LF prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, 

za jehož působení se na 1. lékařské fakultě UK rozšířily do velmi úspěšné současné podoby programy 

všeobecného lékařství a zubního lékařství v anglickém jazyce. Samotné studijní programy představí 

doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D., proděkan pro koncepci studia. „Na programu je také premiéra nového 

reklamního snímku, ve kterém vystoupí i prof. Nešetřil, současný ředitel Informatického ústavu 

Univerzity Karlovy, a nositel Medaile Za zásluhy v oblasti vědy, státního vyznamenání České republiky,“ 

prozradil dále doc. Kolman.  

Program Informatika na MFF UK získal v nedávné době další světový úspěch. Studenti MFF UK 

v rámci seminární práce vyvinuli routovací systém BIRD, který se stal letos nejpoužívanějším nástrojem 

internetových peeringových centrech svého druhu na světě. „Věříme, že tento úspěch napomohl ke 

zviditelnění MFF UK ve světovém povědomí a přesvědčí více zahraničních uchazečů ke studiu na naší 

fakultě. Příliv netuzemských studentů jistě obohatí i ostatní studenty a učitele, třeba proto, že nás 

udrží v jazykové kondici a napomůže intenzivnímu rozvoji studentských výměn v rámci programu 

Erasmus,“ řekl současný děkan MFF UK Jan Kratochvíl.  

 

Webové stránky připravovaného studia - http://www.mff.cuni.cz/admission 

 

Pro bližší informace kontaktujte:  

doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D. - proděkan pro koncepci studia, email: kolman@kam.mff.cuni.cz 

 



 

 

 

 

Anna Kotěšovcová - organizátor akce, tel.: +420221914226, mob.: +420602894247, email: 

anna.kotesovcova@mff.cuni.cz  

 

Za správnost: 

RNDr. Martin Vlach, Ph.D., tel.: +420221911459, mob.: +420608770918, email:  

martin.vlach@mff.cuni.cz 

 

------------------- 

 

Matematicko-fyzikální fakulta UK 

Matematicko-fyzikální fakulta UK je respektovanou školou, která se v hodnocení vědeckých institucí v 

České republice zpravidla umisťuje na 1. místě. Slovo "matfyz" je považováno za synonymum pro 

excelenci ve vědě i výuce. Absolventy MFF UK naleznete v mnoha špičkových firmách (Facebook, 

Oracle, Generali, Generali, Ernst&Young) i na věhlasných světových univerzitách (Oxford, Cambridge, 

Wyoming, Chicago a další). Kromě kvalitního základu poskytuje fakulta přístup k nejnovějším 

poznatkům, garantuje účast ČR v mezinárodním fyzikálním ústavu ILL v Grenoble, umožňuje 

experimentovat na Terstském synchrotronu, má významný podíl v CERNu, je mentorem prestižního 

Google Summer of Code 2012, významná je podpora talentovaných studentů v oblasti aplikované 

matematiky ve spolupráci s RSJ, jednou z největších na světových finančních trzích. Novinkou je 

chystané zahájení paralelní výuky bakalářského programu Informatika v anglickém jazyce. Buďte v té 

nejlepší společnosti! 

 

Univerzita Karlova  

Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 

17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro 

vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování 

informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení 

UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů 

Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní 

Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. 

Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. 

Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve 

více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních 

programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 

000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, 

kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního 

vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s 

prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 

mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami. 

 


