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Fyzika na matematicko-fyzikální fakultě UK
sahá od mikrosvěta po vesmír, zahrnuje základní výzkum i aplikace, je pestrá a kvalitní. 

Následují ilustrace náhodně vybraných témat a výsledků, nikoli výčet. Podívejte se na webové 

stránky pracovišť

Fyzika povrchů a tenkých vrstev: Rastrovací tunelový mikroskop a obrázek povrchu 
křemíku.

Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

Fyzikální pracoviště na MFF UK tvoří velmi 
různorodou, ale dobře spolupracující sekci s vý-
borným výkonem podle takřka jakýchkoli krité-
rií – ročně pracovníci sekce publikují skoro 900 
článků.

Fyzikální sekce má zhruba 300 pracovníků, 
z toho 100 profesorů a docentů a 100 vědec-
kých pracovníků. Šíři vědeckého záběru sekce 
charakterizují názvy výzkumných záměrů, kte-
ré přinášejí na fakultu podstatnou část pro-
středků na vědu: Fyzika kondenzované fáze: 
nové materiály a technologie, Fyzika molekulár-
ních, makromolekulárních a biologických systé-
mů, Výzkum vlastností jader a subjaderných 
částic a jejich interakcí, Fyzikální studium 
objektů a procesů ve sluneční soustavě a v ast-
rofyzikálních systémech. Srovnatelný objem 
financí přinášejí také desítky grantů z různých 
zdrojů. 

V mnoha oborech fyziky je naprosto klíčová 
spolupráce mezi fyziky z MFF UK a fyziky 
z ústavů Akademie věd ČR, zvláště vzhledem 
k omezeným zdrojům financí a omezené lidské 
kapacitě. Běžná je spolupráce vědecká, běžná 
je účast kolegů z AV ČR v různých zkušebních 
komisích, vítané, ale ne zcela obvyklé jsou 
jejich přednášky. 

Intenzívní jsou i mezinárodní kontakty – 
pracovníci sekce stráví ročně zhruba 14 tisíc 
dnů na zahraničních pracovištích. Zhruba 
desetkrát kratší je čas, který zahraniční pra-
covníci stráví u nás.

Fyziku na MFF studuje přes 300 studentů 
bakalářského studia, zhruba 150 studentů 
magisterského studia a skoro 400 doktorandů 
(včetně těch, o které se MFF administrativně sta-
rá, ale reálně pracují v ústavech Akademie věd 
ČR). Velký počet doktorandů souvisí s tím, že jen 
málo jich dokončí své studium za „standardní“ 
4 roky; „rychlostudenti“ jsou zde velmi výjimeč-
ní. Přehlídkou doktorandů a jejich práce je každo-
ročně pořádaný Week of Doctoral Students.

Fyzika na Univerzitě Karlově má svou tradici. 
„Fysikální“ ústav na Karlově oslavil v roce 
2008 sté výročí založení, samostatné matema-
ticko-fyzikální fakultě je skoro šedesát (*1952), 
kampus v Tróji užíváme už přes 30 let. Ilustrace 
odborných témat fyzikální sekce naznačuje, že 
fyzika na Univerzitě Karlově v Praze má skvě-
lou současnost a nadějnou budoucnost.

Kosmická fyzika: Přístroje pro družice, studium interakce Slunce – Země.

Geofyzika: Seizmická měření v Řecku, 
analýza zemětřesení.

Geofyzika: Rozložení teploty v plášti Země 
založené na numerické simulaci tepelné konvekce. 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/sekcef.htm
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K jakémukoli oboru vědy (přirozeně?) 
patří péče o další generace, tedy speciál -
ně o výuku oboru na všech stupních škol. 
O vzdělávání budoucích kantorů fyziky se 
stará Katedra didaktiky fyziky. Kolem 
této katedry je soustředěna plejáda akti -
vizačních pří ležitostí pro již fungující uči -
tele, např. pořádání „Veletrhu nápadů uči -
telů fyziky“ (ve spolupráci s pedagogic-
kými fakultami v ČR a odborníky 
v zahraničí ), účast ČR v evropské akci 
„Science on Stage“ a další aktivity. Tak 
se ale daří ovlivňovat jen omezený okruh 
učitelů, rozhodně se nedá říci, že celá 
populace dětí a studentů potkává odbor-
ně zdatné a zanícené fyzikáře. 

Studenti středních škol však mají mno-
ho pří ležitostí podívat se na fakultu nebo 
přijít do styku s jejími pracovníky. Slouží 
k tomu mnohé akce pro veřejnost koordi -
nované a podporované Oddělením pro 
vnější vztahy a propagaci, viz webové 
stránky fakulty http://www.mff.cuni.cz/
verejnost/ – dny otevřených dveří, kore-
spondenční semináře, letní tábory …

Asi nejúčinnějším prostředkem proniká-
ní do podvědomí široké veřejnosti jsou 
média. Média ovšem zajímají události, 
kde je něco největšího či nejskvělejšího 
na celičkém světě, nikoli jen kvalitní a pro 
odborníky třeba krajně zajímavé vědecké 
výsledky. Naštěstí se i na MFF vyskytují 
občas náměty, které média zaujmou – kli -
ma, zemětřesení, urychlovače, o kterých 
se říká, že vytvoří černou díru a ta sežere 
svět…Tak se snad o nás trochu ví.

Jen trochu bližší pohled na jeden obor 
fyziky – na částicovou fyziku – je prezen-
tován na následující dvoustraně. Daleko 
podrobnější ilustraci fyzikálního výzkumu 
na MFF UK najde čtenář ve druhém čísle 
Československého časopisu pro fyziku 
z roku 2005. Nejvíce informací se ale jistě 
najde na webu http://www.mff.cuni.cz, 
můžete pokračovat na stránky kateder, 
lidí, a pak také pátrat po publikacích a ji -
ných stopách, které fyzikové z MFF zane-
chávají ve světě.

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., 
děkan, 

prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc., 
proděkan pro fyzikální sekci, 

RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

Teoretická fyzika: Chaotický pohyb částic 
v časoprostoru s gravitační vlnou.

Fyzika materiálů: Vlastnosti hořčíkových 
slitin a jejich aplikace např. v letectví.

Fyzika nanostruktur: Germaniové nano-
klastry v křemíkové matici, transmisní elektronová 
mikroskopie a rentgenový rozptyl na malé úhly.

Funkční materiály: Prototyp magnetické 
ledničky.

Teoretická fyzika: Vibrační dynamika bife-
nylové molekuly. Elektronový proud kontaktem 
přepíná dva chirální stavy molekuly.

Klimatologie: Waveletová analýza 
třináctiletého cyklu globálního klimatu.

Meteorologie: 
Numerické modelování turbulence.
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Částicová fyzika na MFF UK

Květnatá slova Karla IV v zakládací listi-
ně pražské univerzity si dovolím pro dnešní 
svět interpretovat jako úkol vzdělávat stu-
denty a pěstovat vědu. Na této dvoustraně 
budeme ilustrovat, jak se s tímto úkolem 
vyrovnává jedno pracoviště MFF UK – Ústav 
částicové a jaderné fyziky.

Ústav vzdělává studenty magisterského 
oboru Fyzika – Jaderná a subjaderné fyzika 
a doktorského programu Fyzika – Subjader-
ná fyzika a Fyzika – Jaderná fyzika. Zájemci 
o obor si zpravidla u nás už vybírají bakalář-
skou práci a tak se navzájem poznáme. 
Magisterské studium poskytne studentům 
průpravu v kvantové teorii pole a poučí je 
o současném standardním modelu, tedy teo-
retickém pohledu na mikrosvět. Paralelně 
s tím se studenti seznámí se základními 
experimentálními technikami.  

Studenti si také brzy po začátku magister-
ského studia vybírají téma své diplomové 
práce, vedoucími jsou buď pracovníci ÚČJF 
nebo často kolegové z Fyzikálního ústavu AV 
ČR či Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Právě 
diplomová práce je skutečným vstupem do 
současné fyziky a do vědeckého světa. 
Témata diplomových prací jsou těsně svázá-
na s našimi vědeckými zájmy a prostřednic-
tvím diplomových prací si připravujeme 
budoucí kolegy. Všechny vědecké aktivity se 
odehrávají v mezinárodním kontextu a tedy 
v užší či spíše širší mezinárodní spolupráci. 
Prakticky to znamená, že studenti se již 
v průběhu magisterského studia podívají na 
nějaké zahraniční pracoviště, například do 
CERN v Ženevě, že o svých výsledcích referu-
jí na mezinárodních poradách, že často svou 
diplomovou práci napíší anglicky. Takové 
zkušenosti oceňují mnozí zaměstnavatelé.

Schopní a zainteresovaní studenti pokra-
čují v doktorském studiu, při němž mají 
méně přednášek, tu a tam nějakou meziná-
rodní letní či zimní školu, ale především více 
samostatné práce. Očekává se od nich 
(a skutečně nastává) dramatický růst jejich 
profesionality a produkce výsledků publiko-
vatelných v mezinárodních časopisech. 
Nezanedbatelný díl studia stráví zpravidla 
v zahraničních ústavech. Absolventi pak 
úspěšně nacházejí postdoktorální místa ve 
světě a pokračují ve své vědecké kariéře.

Experiment ATLAS v CERN 

Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

V evropské laboratoři pro částicovou fyzi-

ku CERN v Ženevě se postupně zprovozňu-

je nový urychlovač LHC – Large Hadron 

Collider. To vyžaduje zvládnutí náročných 

technologií, např. supravodivých magnetů 

chlazených héliem při teplotě 1,9 K na vět-

šině obvodu 27 km urychlovače. 

Pracovníci a studenti ÚČJF se od začátku 

devadesátých let podíleli na přípravě, kon-

strukci a výrobě detektoru ATLAS. Dnes 

slouží ve směnách při obsluze detektoru 

a jsou připraveni na fyzikální analýzy srá-

žek. ATLAS bude nejen hledat nové částice 

(Higgsův boson, supersymetrické části-

ce, …), ale i zpřesňovat naše poznání. Dou-

fáme i v nečekané objevy.

Zobrazení částic z jedné srážky protonů, 
zaznamenané detektorem ATLAS v prosinci 2009 
krátce po spuštění LHC.
Zdroj: ATLAS Experiment, www.atlas.ch

Experiment Auger 
je zaměřen na detekci nejvíce energetických 

částic přilétajících z vesmíru. Tyto částice 

způsobí v atmosféře spršku sekundárních čás-

tic, která jednak vybudí fluorescenci vzdušné-

ho dusíku (toto fluorescenční záření sledují 

čtyři stanice s teleskopy), jednak částečně do-

razí až k zemi, kde je na zhruba 3000 km2 

pampy poblíž argentinského města Malargue 

umístěno 1600 vodních Če-

renkovských detektorů. Cí-

lem kombinace metod části-

cové fyziky a astronomie, 

resp. astrofyziky, je pátrání 

po tom, kde se tak energetic-

ké částice ve vesmíru berou, 

jak jsou urychlovány atd.

Detektor ATLAS a jeho hlavní 
subdetektory. Pracovníci ÚČJF se 
podíleli na výrobě polovodičového 

dráhového detektoru 
(Semiconductor tracker) 

a hadronového kalorimetru (Tile 
calorimeter) 

Zdroj: ATLAS Experiment, 
www.atlas.ch

Rozmístění detektorů 
experimentu AUGER.
Zdroj: AUGER Experiment, 
www.auger.org
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Studenti jsou jedním produktem ÚČJF. 
Druhým produktem jsou vědecké výsled-
ky. Vědecké aktivity ÚČJF budu ilustrovat 
na příkladu některých mezinárodních 
experimentů, na nichž se podílíme – na 
dvoustraně je vidíte. 

Hodnocení kvantity a kvality vědeckých 
výsledků je v současné době předmětem 
diskuse a zvláště problematických pokusů 
o mechanicky fungující kritéria při přidělo-
vání prostředků na vědu. Publikace z čás-
ticové fyziky narážejí speciálně na pro-
blém, jak „správně“ ocenit váhu publikace 
přinášející zcela unikátní vědecké výsled-
ky v nejvýše hodnocených mezinárodních 
časopisech. Specifickým problémem je tu 
velký počet autorů – stovky až tisíce. 
Výsledky obrovsky fluktuují podle toho, 
jaký konkrétní vzorec si momentálně Úřed-
ník vymyslí, ALE nakonec kvalitní výsled-
ky, na nichž máme nezanedbatelný podíl, 
publikované v renomovaných časopisech, 
nějakou váhu získají. 

To souvisí s potřebnými prostředky – 
účast na špičkových experimentech v čás-
ticové fyzice něco stojí. Potřebné finanční 
prostředky získáváme v grantových soutě-
žích, v mnoha případech jde o program 
INGO MŠMT. Například na experiment 
ATLAS může náš ústav nyní ročně využít 
7,3 mil. Kč. Tato částka odpovídá 0,70 Kč 
na obyvatele České republiky (včetně 
nemluvňat). Je to přijatelná cena za účast 
v první linii poznávání tajů přírody?

Na většině zmíněných experimentů 
intenzívně spolupracujeme s kolegy 
z Fyzikálního ústavu AV ČR a dalších 
vysokých škol v ČR a zcela samozřejmě 
a přirozeně s kolegy z mnoha institucí po 
světě. Například na experimentu ATLAS 
pracuje 2900 fyziků ze 172 univerzit 
a laboratoří 37 zemí světa. Dlouhodobá 
konkrétní spolupráce ve vědě usnadňuje 
komunikaci – v našem oboru jsme se byli 
zatím vždy schopni i o finančních 
otázkách dohodnout s kolegy z ústavů AV 
ČR a FJFI ČVUT, například již několik let 
úspěšně pracuje naše společné Centrum 
částicové fyziky.

Zájemcům rádi odpovíme na všechny 
otázky týkající se naší práce.

RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
ředitel ÚČJF

http://ipnp00.troja.mff.cuni.cz 

Experiment HESS 
je zaměřen na detekci nejvíce energetických 

gama částic z vesmíru. I zde funguje atmosféra 

jako podstatná část detektoru – přilétající gama 

částice způsobí elektromagnetickou spršku, která 

se na povrchu země projeví Čerenkovovým záře-

ním (slabým modravým světlem). To detekují čty-

ři teleskopy, komplikovaná analýza pak dovoluje 

určit zdroj původních gama částic na obloze a je-

jich energii. Zjištěné údaje v korelaci s dalšími as-

trofyzikálními měřeními pak posunují naše po-

znání mechanismů urychlování částic v okolí exo-

tických vesmírných objektů jako jsou například 

černé díry či supernovy.

Jeden teleskop experimentu HESS 
v Namibii. Zdroj: HESS Experiment, 
www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS/

Experiment BELLE (a budoucí BELLE II) 

je experiment specia l izovaný na tzv. 

B-fyziku, tedy studium procesů, ve kterých 

hraje podstatnou roli jeden z těžkých kvar-

ků – b-kvark. Využívá svazky elektronů 

a pozitronů na urychlovači laboratoře KEK 

v japonské Tsukubě. Jedním z klíčových 

témat tohoto experimentu je studium fun-

damentálních symetrií interakcí částic a je-

jich narušení, zde tzv. CP-narušení.

… a to jsme ještě nezmínili experiment D0 ve Fermiho národní urychlovačové labora-

toři (FNAL, viz http://www.fnal.gov) v USA, který již léta dodává cenná data ze srážek 

protonů při dosud nejvyšších energiích a který bude ještě dlouho vážným konkurentem 

experimentů na LHC. Nezmínili jsme ani pokračující analýzu dat z experimentu H1 v la-

boratoři DESY v Hamburku (viz http://www.desy.de), připravovaný neutrinový experi-

ment Daya Bay v Číně (viz http://dayawane.ihep.ac.cn), teoretické aktivity, výzkum v  ja-

derné fyzice …

Obrázek urychlovače KEKB a experimentu BELLE.
Zdroj: KEK, belle.kek.jp


