
„...stačí jeden vzorec...“
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„Matfyz“ — fakultní popularizační a komunikační 

platforma pro 21. století.

Koncept vizuálního systému propagačních materiálů Matfyz 

vychází z potřeby popularizovat univerzitu a komunikovat 

s širokou veřejností, potenciálními studenty i z potřeby unifikovat 

a vytvořit nezaměnitelný a především praktický vizuální systém.

Logo je grafickým znázorněním předmětu činnosti 

a filosofie firmy nebo instituce a mělo by být jednoduché 

a dobře rozlišitelné i v malém měřítku.

Jednoduchost je klíčem k popularizacI a je v ní krása 

i funkčnost. Vizuální identita propagačních materiálů by 

měla představovat rovnováhu funkčnosti a aktraktivnosti 

a měla by působit mladistvým dojmem.

Koncept vizuálního systému propagačních materiálů Matfyz 

je navržen v duchu blízkém budoucím zájemcům o studium na 

fakultě. Představuje jednoduchost, která umožňuje z jednoho 

základního vzorce odvodit mnoho dalších. Základním vzorcem 

je zde logotyp, jehož styl určuje podobu všech propagačních 

materiálů. Vychází se z obdélníku. Jeho rozklad na 6 elementů 

(6 písmen slova Matfyz) a opětovné složení do jiných tvarů 

dává celou řadu možností. Následná grafická řešení jsou tedy 

jakýmsi organismem, který vyrůstá z několika stavebních 

jednotek obsažených v logotypu. Logotyp se rozrůstá do 

tzv. 3D papíru, není to milimetrový ani čtverečkovaný papír, je 

to komplikovanější textura umožňující stavbu dalších obrazců 

podle potřeby. Poměry v logotypu definují další proporce 

dělení plochy, typografická pravidla pro sazbu apod.



1 ZÁKLADNÍ VARIANTA
CMYK 0/65/55/0 

RGB 244/123/106 

HEX f47b6a 

PANTONE 170

CMYK 0/0/0/100 

RGB 0/0/0 

HEX 000000 

PANTONE Black C

Základním prvkem vizuálního systému propagačních 

materiálů Matfyz je doplňkové propagační logo. 

Používat jednotlivé části logotypu odděleně, upravovat 

logotyp nebo do něj jakkoli zasahovat je zakázáno.



x

5x

2 KONSTRUKCE DOPLŇKOVÉHO

 PROPAGAČNÍHO LOGA

Logotyp je navržen jako skládanka podobná tangramu. 

Vychází z obdélníku a jeho rozkladu na 6 elementů 

(6 písmen), základní geometrické tvary - čtverec, 

trojúhelník a kosodélník. Jejich opětovné složení do 

jiných obrazců dává celou řadu dalších možností.



3 JEDNOBAREVNÁ

 A INVERZNÍ VARIANTA

Jednobarevná varianta je určena pro případy, kdy není 

možné věrně reprodukovat barevnou verzi loga (razítko, 

jednobarevný tisk apod.), pro použití v negativu a pro 

umísťování loga na barevné plochy a fotografie. 

Vždy je potřeba zvolit barvu v největším 

kontrastu s podkladem, přednostně však 

doporučujeme používat černou a bílou.



4 HORIZONTÁLNÍ VARIANTA
CMYK 0/65/55/0 

RGB 244/123/106 

HEX f47b6a 

PANTONE 170

CMYK 0/0/0/100 

RGB 0/0/0 

HEX 000000 

PANTONE Black C

Základní podoba logotypu je vertikální. Ve 

výjimečných případech, např. dárkové předměty 

a drobné tiskoviny, lze použít variantu horizontální.



5 PÍSMO Accura
 Thiago Bellonti, Eduilson Wessler Coan / DooType 2014

Accura is a sans serif font with 
a technological aspect and simple 
letterforms. Its closed angles and 
smooth curves make it an unique 
source of personality, and still offers 
great readability. 
 Perfectly fits to headline sizes and text blocks, Accura has seven precise-
calculated weights and their matching italics, from thin to black. Offers support 
for more than 50 languages and count on opentype features. Accura font is 
one of those typefaces that are easy to read and easy to remember. Accura is 
a sans serif family developed in 7 calculated weights from thin to black. Each 
of them has corresponding true italics which makes the total of 14 fonts inside 
the family. Accura’s letterforms are precisely shaped while paying attention to 
two main features – originality and legibility. The organic integrity between them 
results in a distinguished recognizable typeface with a multipurpose use. Accura 
is excellent for small sized body texts, large paragraphs and columns but it is so 
original and even personal that it’s really very easy and comfortable to us it for 
strong headlines, brand names, posters, book covers, etc. 
 Additionally you will be surprised to find a set of extra characters available 
in OpenType software that support different languages, ligatures, alternates 
and some specific symbols like ordinals, sub and superscript, fractions, etc. Due 
to its enhanced legibility Accura is perfect for use both as web and desktop font 
even in small text sizes.

Základním písmem vizuálního systému propagačních 

materiálů je písmo Accura z brazilské písmolijny 

DooType. Jednoduchý technicistní ráz písma zajišťuje 

dobrou čitelnost a výraznost, zatímco dotažené detaily 

tahů jednotlivých liter mu dávají dostatečnou vlídnost 

a charakter. Accura disponuje celou škálou řezů, takže 

její použití ve vizuálním systému je téměř univerzální.

Základní písmo Accura není volně k dispozici, jeho 

použití závisí na zakoupené licenci a funguje pouze na 

počítačích, kde je nainstalováno. Při otevřené elektronické 

komunikaci mimo Matfyz musí proto být základní písmo 

nahrazeno písmy systémovými, které zaručí kompatibilitu

s uživateli externích sítí. 

Na místo základního písma 
Accura se používá doplňkové 
písmo Tahoma a v systému 
Linux obdobné písmo Kalimati.

Příkladem použití tohoto písma může být 

vyplňování hlavičkového papíru, tiskové zprávy, 

propagační PowerPointové prezentace atp.

Minimální povolená velikost všech 

variant písma je 6 bodů.



6 OCHRANNÁ ZÓNA

 A MINIMÁLNÍ VELIKOST

Ochranná zóna logotypu určuje prostor, který je 

vyhrazen pouze pro značku samotnou a v němž 

se nesmí objevit žádný jiný grafický prvek či 

text. Ochranný prostor je vymezen polovinou 

výšky obdélníku při akuální velikosti loga. 

Ochranná zóna platí pro všechny 

barevné i velikostní varianty.

Pro nejmenší možné použití je stanovena velikost 25 mm 

na šířku pro vertikální variantu, a 43 mm pro variantu 

horizontální, která zaručuje dostatečnou čitelnost značky. 

Maximální velikost logotypu není omezená. Při 

reprodukci značky na velké formáty používejte 

pouze originální vektorové soubory.
25 mm

43 mm

5 mm

5 mm

x

0.5x

0.5x

0.5x



7 ZAKÁZANÉ VARIANTY
U všech variant logotypu je třeba pečlivě dbát na jejich 

korektní použití, přičemž je zcela vyloučen jakýkoliv zásah 

do logotypu či jeho samovolná úprava. Mezi nejčastěj-

ší chyby užití logotypu patří zejména jeho nesprávná 

barevnost, úprava typografie (úplná záměna písma či 

jeho proporční deformace), porušení minimální velikosti 

užití, úplná proporční deformace logotypu a nedodržování 

ochranných zón logotypu. Dále je zakázáno logotyp otáčet 

a převracet, či přidávat jakékoliv efekty (stíny apod.). Nové 

vytváření / kreslení loga není povoleno. Každé logo musí 

být reprodukováno z digitalizovaných souborů a jeho 

použití se řídí tímto manuálem.

atd.



8 DALŠÍ POVOLENÉ PODOBY 

 DOPLŇKOVÉHO PROPAGAČNÍHO LOGA

Na kruhových materiálech (samolepkách a plackách) 

je výjimečně možno použít doplňkové propagační logo  

v barevné přeskládané variantě.

Tuto variantu je možné použít u potisku textilu 

(např. trička, batohy, tašky ad.).

Pro nejmenší možné použití je stanoven průměr 25 mm.

matfyz.cz matfyz.cz

25 mm

matfyz.cz



9 OBOROVÉ VARIANTY
Podobně jako s čínskou skládankou tangram, hrajeme si 

s kombinacemi elementů logotypu a barvami jednotlivých 

oborů 

matematika — odmocnina
Matematika je jako krev - proudí v žilách nám všem. 

Červená barva je vznešená, vzrušující, energická, prudká 

až náruživá, silná, mocná, spojená s představami ohně, 

krve a lásky. Využíváme zjemněnou variantu kvůli sladění 

s ostatními barvami do jednoho systému, který by měl 

působit především hravě.

fyzika — planeta
Fyzika je jako modrá planeta, obloha nad námi, vzduch, 

který dýcháme. Modrá barva znamená klid, důvěru, tra-

dice, stálost přetrvávající na věky (jako fyzikální zákony), 

působí přívětivě, neklade žádné nároky a v ničem se 

neangažuje.

informatika — server
Informatika má v dnešním světě zelenou a je globální. Ze-

lená barva působí přirozeně, je to barva růstu, vyznačuje 

též hrdost a evokuje plošné spoje.

učitelství — E jako edukace
Učitelství je jako zlato – dobrá investice. Zlato-žlutá je 

slavnostní barva, vyvolává pocit radosti, souladu a harmo-

nie, je spojena s představou Slunce, tepla, úrody, vzruše-

ného očekávání, ale i s hektickým rozčilením.

CMYK 1/57/10/0

RGB 240/139/170

HEX f08baa

PANTONE 204

CMYK 3/26/68/0

RGB 245/191/105

HEX f5bf69

PANTONE 1355

CMYK 64/0/ 7/0 

RGB 56/196/229 

HEX 37c4e5 

PANTONE 637

CMYK 50/0/85/0

RGB 138/199/90

HEX 8ac75a 

PANTONE 367

10 mmPro nejmenší možné použití 

je stanovena výška 10 mm.



10 KOEXISTENCE DOPLŇKOVÉHO

 PROPAGAČNÍHO LOGA 

 A FAKULTNÍHO LOGA

Koexistenci doplňkového propagačního loga a loga ofi-

ciálního je nutné řešit pouze ve výjimečných případech, 

například na výroční zprávě. Vzdálenost určují ochranné 

zóny fakultního loga a doplňkového propagačního loga. 

Ideálním řešením je příklad na pravé straně, kdy je doplň-

kové propagační logo Matfyz umístěné na zadní straně 

výroční zprávy a logo fakulty na titulní. Při otevření publi-

kace se tak znak a logo octnou vedle sebe.

Anglická verze je analogická. Způsob současného užití fa-

kultního loga a doplňkového propagačního loga musí být 

vždy v souladu s tímto manuálem a zároveň příslušným 

Opatřením rektora.

Ochranná zóna fakultního loga je polovina současného 

užití fakultního loga a doplňkového propagačního loga 

minimální povolená velikost je stanovena příslušným 

Opatřením rektora.

Ukázky koexistence  ↓ →



11 BĚŽNÉ TISKOVINY 

 K PROPAGAČNÍM ÚČELŮM

Neformální a propagační komunikaci pomůže 

sladit hlavičkový papír. Pro účely korespondenčních 

a jiných seminářů a dalších odpovídajících akcí se 

užívá také speciální záhlaví dokumentu Word.

Hlavičkový papír nenahrazuje dopisní papír pro „úřední 

komunikaci“ fakulty, který je definován v Opatření rektora. 



12 KONCEPCE GRAFICKÉ ÚPRAVY 

 PROPAGAČNÍCH TISKOVIN

Základním vzorcem je pro nás doplňkové propagační logo, 

jehož styl určuje podobu všech propagačních materiálů. 

Následná grafická řešení jsou tedy jakýmsi organismem, 

který vyrůstá z několika stavebních jednotek, které jsou 

obsaženy v doplňkovém propagačním logu. To se rozrůstá 

do tzv. 3D papíru — není to milimetrový ani čtverečkovaný 

papír, je to komplikovanější textura umožňující stavbu 

dalších struktur podle potřeby. Poměry v logotypu definují 

další dělení plochy, typografická pravidla pro sazbu atd.

Při neformální a propagační komunikaci se vždy snažíme 

o sladění materiálů v duchu nové identity Matfyz.

Příklady propagačních materiálů Matfyz:

plakáty, letáky, brožury, samolepky, 

odznaky, dárkové předměty.







den otevřených dveří
čtvrtek 26. listopadu 2015
Na Dni otevřených dveří se dozvíte vše o možnostech studia na fakultě, získáte informace 
o přijímacím řízení a uplatnění absolventů, seznámíte se s nabídkou fakulty pro střední školy. 
Budete mít možnost navštívit naše katedry i ústavy a při exkurzích nebo besedách se sezná-
mit se širokou škálou vědeckých a výzkumných aktivit.

Dopolední program (od 8:00 do 11:30)
Dopolední program probíhá v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.
Dopravní spojení metrem – stanice „Vyšehrad“ na trase C.

Společenský sál
9:00 � 9:10  Zahájení programu
   prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., děkan MFF UK

9:10 � 9:50  Přednáška: Grafika a další prvky počítačových her
   Mgr. Cyril Brom, Ph.D. a kolegové

10:20 � 11:30 Informace o studiu a přijímacím řízení na MFF UK
Proděkan pro koncepci studia, proděkan pro studijní záležitosti a garanti stu-
dijních programů spolu se zástupci studentů, kolejí a menz budou informovat 
o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách a o studiu na MFF UK, dále budou 
odpovídat na konkrétní dotazy návštěvníků.

Předsálí Společenského sálu
8:00 � 11:30  Informační centrum

Prezentace jednotlivých kateder, studijních programů i oborů, informační 
středisko studijního oddělení

Bližší informace
PhDr. Alena Havlíčková
Alena.Havlickova@mff.cuni.cz, � 22191 2616
Web: http://mff.cuni.cz/dod

Jeden den s fyzikou
čtvrtek 11. února 2016
Specializovaný den plný přednášek, exkurzí, experimentů – prostě setkání s fyzikou 
v budovách MFF UK. Tuto tradiční akci pořádáme pro středoškoláky, jejich pedagogy i pro 
příznivce fyziky z řad veřejnosti. Nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku 
špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i rozhovory s pedagogy a studenty Matfy-
zu.

Kde se akce koná?

Dopolední program Jednoho dne s fyzikou probíhá v budovách MFF UK Ke Karlovu 3 a 5, 
Praha 2, odpolední program pak v trojském areálu V Holešovičkách 2, Praha 8.

Dopravní spojení Ke Karlovu – tramvají či metrem C do stanice „I. P. Pavlova“ a dále přibliž-
ně 10 minut pěšky nebo autobusem č. 291 na zastávku „Dětská nemocnice Karlov“.

Dopravní spojení Troja – metrem C do stanice „Nádraží Holešovice“ a dále přibližně  
15 minut pěšky nebo autobusem č. 201 na zastávku „Kuchyňka“ nebo autobusem č. 112  
na zastávku „Pelc Tyrolka“.

Jak bude akce probíhat?

Akce je zcela zdarma. Není třeba se nikde předem registrovat a ani nelze místa předem 
zamluvit. K místnostem, kde budou probíhat přednášky, povedou směrovky od hlavních 
vchodů budov.

Exkurze se několikrát zopakují a zájemci si tak mohou sestavit individuální program 
dne dle svých zájmů. Začátek exkurzí je vždy ve stanovenou dobu a na místech srazu, 
tj. buď v konkrétně označených místnostech (případně u jejich dveří, kam vás dovede 
„směrovková“ navigace od vchodu), nebo na srazových místech ve vstupních prostorách 
budovy (platí zejména pro trojský areál) – informujte se u stánků u vchodů budov.

Další informace poskytne
doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.;  Miroslav.Cieslar@mff.cuni.cz, � 221 911 356
či Oddělení pro vnější vztahy a propagaci; ovvp@mff.cuni.cz; � 22191 2610

MFF UK pořádá 12. 2. 2016, tj. den po Jednom dni s fyzikou, týmovou fyzikální soutěž pro 
středoškoláky FYKOSí Fyziklání. Můžete spojit účast na obou akcích – noc před soutěží je 
možnost levného ubytování, které lze zamluvit při registraci týmu do soutěže. 
Podrobné informace a registraci naleznete na stránce http://fyziklani.fykos.cz

Proč studovat
matematiku
na Univerzitě
Karlově?

mff.cuni.cz
studuj-matfyz.cz

Jaké je studium matematiky?
Matematika se na Univerzitě Karlově (UK) studuje na Matematicko-fyzi-
kální fakultě (MFF UK), známé pod hovorovým označením Matfyz. Mate-
matika na Matfyzu se od té středoškolské výrazně liší. Neklademe důraz 
na biflování vzorečků a pouček, na Matfyzu vzorečky a poučky odvozuje-
me. Pátráme po tom, proč platí a kdy ještě platí a kdy už ne. To studentům 
poskytuje důkladné porozumění, díky kterému přesně vědí, kdy lze který 
postup použít.

Je studium na Matfyzu těžké?

Chceme své studenty opravdu něčemu naučit, a to jistě nelze bez určité 
spolupráce a úsilí z jejich strany. Nepatříme k nejsnazším školám, ale stu-
dium u nás rozhodně nevyžaduje žádné mimořádné schopnosti. Nečeká-
me od studentů přirozenou genialitu a rádi jim podáme pomocnou ruku, 
aby studium zdárně dokončili. Odměnou za vynaložené úsilí jim pak jsou 
získané schopnosti a diplom ze školy, která je pro zaměstnavatele spoleh-
livou známkou kvality.

Co člověku dává studium matematiky?

Protože budete rozumět podstatě vyučované látky skutečně do hloubky, 
budete schopni své postupy tvůrčím způsobem přizpůsobovat řešenému 
problému. Při studiu matematiky se člověk přestane bát na pohled slo-
žitých problémů, naučí se rozložit si je na jednodušší části, ty postupně 
vyřešit a složit z nich řešení úkolu, před jehož složitostí by někdo jiný 
kapituloval. Při odvozování pouček a tvrzení také získáte přesné analytic-
ké myšlení a vybrousíte si schopnost logické dedukce. A jsou to především 
tyto schopnosti, kterých si zaměstnavatelé na našich absolventech tolik 
cení a díky nimž je uplatnění našich absolventů tak široké. 

 Matematika je krásná. 
Co bylo pravda včera, je 
pravda i dnes. Jaroslav Kurzweil

Co učíme
V rámci bakalářského programu Matematika nabízíme tříleté bakalářské 
obory zaměřené na přípravu na navazující magisterské studium, na praxi 
nebo na pedagogickou dráhu.

1  Obecná matematika

„Obecná matematika“ je naše vlajková loď – obor, jehož hlavním cílem je 
příprava na navazující magisterské studium v několika dalších oborech.

V prvním dvouletí získáte základy vyšší matematiky, které jsou potřebné 
jak v teoretických, tak aplikovaných oborech matematiky. Budete studo-
vat matematickou analýzu, algebru, geometrii, základy numerické mate-
matiky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Ve třetím ročníku si vyberete jedno ze čtyř následujících zaměření podle 
toho, na jaký navazující magisterský obor se chcete připravit.

Zaměření MATEMATICKÁ ANALÝZA připravuje na navazující 
magisterské studium oboru „Matematická analýza“.

Toto zaměření poskytuje pokročilé znalosti z diferenciálních rovnic, 
funkcionální analýzy a teorie funkcí.

Absolventi magisterského studia často pokračují v doktorském studiu 
na MFF UK, resp. na jiných evropských či amerických univerzitách, nebo 
nacházejí uplatnění v široké škále oblastí od výzkumných ústavů, přes 
finanční sektor či energetiku, až po konzultantské společnosti.

Zaměření MATEMATICKÉ STRUKTURY připravuje na navazující 
magisterské studium oboru „Matematické struktury“ nebo oboru „Ma-
tematika pro informační technologie“ se zaměřením na „Počítačovou 
geometrii“.

Chcete proniknout do principů, které jsou užívány k popisu geometrických 
tvarů, algebraických operací a dalších struktur užívaných prakticky všude 
v matematice a ostatních vědách? Pak je právě pro vás určeno zaměření 
„Matematické struktury“. Během studia se seznámíte se základy algebra-
ických, geometrických a kombinatorických struktur.

V navazujícím magisterském studiu se pak budete hlouběji věnovat jedné 
nebo více z těchto disciplín. Budete tak postupovat po cestě do krásného 
světa abstraktní matematiky a stále hlouběji chápat její v jádru jedno-
duché stavební kameny. Matematické struktury mají přirozené vazby na 
širokou škálu dalších vědeckých disciplín, jakými jsou například teoretická 
fyzika či robotika. Získané poznatky a zejména abstraktní způsob myšlení 
lze přirozeně uplatnit v rámci doktorského studia a vytvářejí také dobré 
předpoklady pro úspěch v řadě náročných praktických zaměstnání.

Zaměření MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ A NUMERICKÁ ANALÝZA 
připravuje na navazující magisterské studium oborů „Numerická a vý-
počtová matematika“ a „Matematické modelování ve fyzice a technice“. 

Chcete vědět, jak bude proudit krev v tepně vyspravené výztuží z materiálu 
s tvarovou pamětí? Jak z rozmazaného obrazu vytvořit dokonale ostrý? Jak 
navrhnout lopatky turbíny pro optimální výkon? A nechce se vám přitom 
vstávat od počítače? Pak si zvolte některý z dvojice magisterských oborů 
„Numerická a výpočtová matematika“ a „Matematické modelování ve fyzice 
a technice“. Chcete-li zvládnout celý proces matematického popisu přírod-
ních jevů od návrhu modelu, jeho matematické analýzy až po numerické 
simulace, čekáme na vás. Jakožto absolventi zmíněných oborů nebudete 
pouhými „dělníky“ slepě obsluhujícími komerční simulační programy.

Budete vědět, proč tyto nástroje (ne)fungují a jak je překonat či vylepšit. 
Budete schopni říci, nakolik jsou výsledky „padající“ z počítačů použitel-
né v praktických aplikacích. A nemyslete si, že se přitom vyhnete krásné 
a těžké matematice. Právě naopak, uvidíte, že praktické aplikace jsou 
nepřeberným zdrojem obtížných problémů volajících po neotřelých mate-
matických metodách.

 

Zaměření STOCHASTIKA připravuje na navazující magisterské studium 
oboru „Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie“, nebo 
oboru „Finanční a pojistná matematika“.

Chcete vědět, jak funguje náhoda? Na jakém principu je založeno testová-
ní nových léků, kontrolování jakosti výrobků, průzkumy trhu, optimalizace 
spotřeby nebo obchodování s energií či cennými papíry? Pak si zvolte obor 
„Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie“ a dostanete 
suverénně nejlepší vědomosti pro zacházení s nejistotou a její modelová-
ní. A to, ať už vás baví spíše teorie, nebo se chcete raději zaměřit na ryze 
praktické věci.

Pokud byste měli zájem o obor „Finanční a pojistná matematika“ a sou-
časně očekáváte glorifikování nic neříkajících pouček ekonomie nebo re-
citály z pojišťovnického práva, pak nemá cenu, abyste se k nám na tenhle 
obor hrnuli. Jestliže se chcete naučit ve financích a pojišťovnictví rychle, 
efektivně a analyticky myslet a rozhodovat, a to zejména na základě čísel 
a ne jenom pouhých pocitů, pak jsme vaše volba.
 Víte, že?

... náhodným házením jehly
na papír lze s libovolnou 

přesností spočítat číslo π?

2  Matematika pro informační technologie

Matematika pro informační technologie je moderní atraktivní obor na po-
mezí matematiky a informatiky, který připraví jak na navazující studium, 
tak na odchod do praxe. Tento obor je pokračováním oboru, který do roku 
2015 nesl název Matematické metody informační bezpečnosti.

Chcete rozumět podstatě algoritmů používaných v moderních informač-
ních technologiích? Chcete vědět, jak bezpečné je internetové bankovnic-
tví nebo platby kartou? Jak spolehlivé jsou mobilní telefony a výpočty na 
počítači? Jak si plánuje cestu vozítko na Marsu nebo sonda přistávající na 
kometě? Proč rychlostní radar přečte číslo vašeho auta a jak se vytváří 
iluze světla v počítačových hrách? Je-li tomu tak, zvolte si obor „Matema-
tika pro informační technologie“. Díky kombinaci deduktivního matematic-
kého myšlení s algoritmickým uvažováním má absolvent oboru otevřené 
dveře k dalšímu magisterskému studiu a praktickému uplatnění v oblasti 
informačních technologií. Pro třetí ročník bakalářského studia si lze zvolit 
buď zaměření „Matematika pro informační bezpečnost“, nebo „Počítačová 
geometrie“ a pokračovat ve studiu s odpovídajícím zaměřením i v navazu-
jícím magisterském studiu. 

3  Finanční matematika

Finanční matematika je oblíbený prakticky zaměřený obor s dlouhou tradicí.

Budete studovat užší základy matematiky doplněné o předměty poskytující 
aplikované znalosti z oblasti financí, bankovnictví a pojišťovnictví. Obor je 
vhodný zejména pro studenty, kteří zamýšlejí najít si práci ve finančních in-
stitucích či pojišťovnách hned po ukončení bakalářského studia nebo chtějí 
bakalářským studiem na Matfyzu získat solidní základ, na nějž naváží ma-
gisterským studiem na jiné vysoké škole. Zájemcům o magisterské studium 
finanční a pojistné matematiky na MFF UK doporučujeme raději absolvovat 
bakalářský obor „Obecná matematika“ s volbou zaměření „Stochastika“.
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*) Pro 3. ročník Bc. studia i pro Mgr. studium oboru Matematika pro informační technologie (do konce 

roku 2015 se tento obor jmenoval Matematické metody informační bezpečnosti) si student volí jedno 

ze dvou zaměření, a to buď „Matematika pro informační bezpečnost“, nebo „Počítačová geometrie“.
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V rámci programu Matematika si lze na Matfyzu také vybrat dva pedago-
gicky zaměřené bakalářské (a příslušné navazující magisterské) obory 
MATEMATIKA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 
a DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ.

4a  Matematika se zaměřením na vzdělávání

Obor připravuje budoucí učitele matematiky pro střední školy a pro 2. stu-
peň základních škol. Absolvent získá všeobecné znalosti několika oblastí 
matematiky a jejich vybraných aplikací, seznámí se přitom se vznikem 
a vývojem základních matematických pojmů, klíčových idejí, slavných pro-
blémů jednotlivých disciplín, s jejich vzájemnými souvislostmi, se vztahy 
matematiky, astronomie, fyziky, umění a společenských věd. Současně 
nabude pedagogických dovedností, které bezprostředně souvisejí s profe-
sí učitele matematiky. Tyto znalosti a dovednosti může následně rozvíjet 
v navazujícím magisterském studiu, které vede k získání řádné učitelské 
aprobace.

4b  Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání

Obor „Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání“ se týká nejen 
budoucích učitelů deskriptivní geometrie, ale naučí vás pracovat i s počí-
tačovými grafickými systémy. Student tohoto oboru získá znalosti základ-
ních zobrazovacích metod včetně vybraných aplikací (topografie, malířství, 
rekonstrukce staveb z fotografií, architektura, …). Věnujeme se nejen 
klasické deskriptivní geometrii, která je vyučována s podporou moderních 
softwarových nástrojů, ale i složitějším zobrazením prostoru na prostor 
(perspektivní reliéfy) nebo projektivní geometrii, jež umožňuje chápání 
obecnějších geometrických vztahů mezi geometrickými objekty, a to ne-
jen v eukleidovském prostoru. Přínosem je také poznání historie zobrazo-
vání prostoru od starověku až po současnost. Obor poskytuje hlubší vhled 
do uvedené geometrické problematiky, který může být dále rozšiřován 
v navazujícím magisterském studiu vedoucímu k učitelské aprobaci. 

Studium učitelství na MFF UK je (až na výjimku zmíněnou níže) dvouobo-
rové, je tedy třeba si typicky zvolit kombinaci dvou oborů. Obor „Matema-
tika se zaměřením na vzdělávání“ lze kombinovat s jedním z těchto oborů: 
Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání, Informatika se za-
měřením na vzdělávání (obor lze studovat v rámci programu Informatika 
na MFF UK); Biologie se zaměřením na vzdělávání, Geografie se zaměře-
ním na vzdělávání, Chemie se zaměřením na vzdělávání (PřF UK); Tělesná 
výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (FTVS UK); Anglistika a ame-
rikanistika, Český jazyk a literatura, Německý jazyk a literatura, Filozofie, 
Francouzská filologie, Hispanistika, Latinský jazyk a literatura (FF UK). 
Obor „Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání“ lze však kom-
binovat pouze s oborem „Matematika se zaměřením na vzdělávání“.

Zmíněnou výjimku tvoří studium kombinace fyzika–matematika pro SŠ 
i ZŠ, které je jednooborové a studuje se v rámci studijního programu Fyzi-
ka na MFF UK (studijní obor Fyzika zaměřená na vzdělávání).

Podrobnosti o učitelských oborech na celé MFF UK a jejich kombinacích se 
lze dozvědět z brožury „Baví Vás učit? Nás také! Pojďte studovat učitelství 
na Matfyz“ nebo na stránkách http://www.studuj-matfyz.cz/ucitelstvi.
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Na co jste se chtěli zeptat

Jsou na matematických bakalářských oborech přijímačky?

Ano, jsou, můžete se jim však vyhnout. Stačí mít hezké známky z mate-
matiky na střední škole nebo se umístit v matematické olympiádě či být 
úspěšným řešitelem některého korespondenčního semináře.

Jsou přijímačky těžké?

Ne, nejsou těžké. Přijímačky testují běžné středoškolské dovednosti, bez 
kterých se při studiu na Matfyzu neobejdete, jako jsou úpravy rovnic a ne-
rovnic obsahujících absolutní hodnotu, práce s goniometrickými funkcemi 
a logaritmy. Absolvent gymnázia by s nimi neměl mít problémy. Na stránce 
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/ naleznete jak řešené přijímací 
testy z několika posledních let, tak (pod odkazem Všeobecné informace) 
seznam doporučených vstupních znalostí a dovedností, které je dobré mít 
před nástupem na bakalářské studium matematiky na Matfyzu.

Kdy si musím vybrat specializaci?

Už při podávání přihlášky se hlásíte na jeden z pěti bakalářských mate-
matických oborů: tří odborných a dvou učitelských (studium učitelství je 
však dvouoborové, a tak lze tyto matematické učitelské obory kombino-
vat s dalšími, nematematickými – viz také výše v odstavci o učitelských 
oborech). V případě, že se chcete hlásit na více oborů studia na MFF UK 
najednou, je třeba podat více přihlášek. Pokud zvolíte „Obecnou matema-
tiku“, pak si užší specializaci (tzv. zaměření) vybíráte na začátku třetího 
ročníku. Měla by korespondovat s volbou volitelných přednášek a s téma-
tem bakalářské práce, které si volíte právě v této době. Specializaci je ale 
(s trochou snahy) možné změnit i po tomto termínu.

Jsou na magisterské studium přijímací zkoušky?

Jsou, ale přijímací zkoušky na neučitelské magisterské obory se odpou-
štějí všem absolventům bakalářského oboru „Obecná matematika“ na 
kterékoli vysoké škole v ČR nebo srovnatelného oboru absolvovaného 
v zahraničí. Na magisterský obor „Matematika pro informační technolo-
gie“ (do roku 2015 pod jménem „Matematické metody informační bezpeč-
nosti“) mohou bez zkoušek přejít i absolventi stejnojmenného bakalářské-
ho oboru. Absolventi bakalářského oboru „Finanční matematika“ naopak 
musejí přijímací zkoušky skládat na kterýkoli magisterský obor. Máme 

100% zaměstnanost 
absolventů.
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