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B – Akreditace studijního programu / oboru 
Vysoká škola Univerzita Karlova v Praze 
Součást vysoké školy Matematicko-fyzikální fakulta 
Název studijního programu Matematika  N1101 
Název studijního oboru Matematické modelování ve fyzice a technice  1103T028 
Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

 

Charakteristika oboru 
Matematické modelování je mezioborově zaměřené studium, které spojuje matematickou analýzu, 
numerickou matematiku a fyziku. Program studia je navržen tak, aby studenti získali kvalitní základní 
znalosti a přehled ve všech jmenovaných oborech a byli schopni, pokud to jimi studovaný problém 
vyžaduje, okamžitě si své znalosti prohloubit studiem specializovaných odborných prací. Všichni 
studenti absolvují povinný základ tvořený přednáškami z mechaniky kontinua, matematické analýzy 
parciálních diferenciálních rovnic a numerické matematiky. Studenti si osvojí dovednost navrhovat 
matematické modely přírodních jevů (zejména v oblasti mechaniky a termodynamiky kontinua), tyto 
modely analyzovat a provádět s jejich pomocí numerické simulace. Po absolvování povinného základu 
se studenti důkladněji věnují buď fyzikálním aspektům matematického modelování (návrh modelů), 
matematické analýze parciálních diferenciálních rovnic nebo metodám pro počítačové řešení 
matematických modelů. Přehled o všech úrovních matematického modelování (model, analýza, 
simulace) umožňuje studentům při zkoumání problémů ve fyzice, technice, biologii a lékařství využívat 
moderní poznatky ze všech potřebných oborů a řešit tak problémy přesahující možnosti jednotlivých 
specializovaných disciplín. Absolventi oboru jsou připraveni uplatnit se v aplikované matematice, 
fyzice a technice, a to jak v akademické tak i komerční sféře u nás i v zahraničí. 

Profil absolventa studijního oboru 
Absolvent oboru matematické modelování má přehled o metodách a výsledcích v oborech mechanika a 
termodynamika kontinua, matematická analýza parciálních diferenciálních rovnic a numerická 
matematika a je připraven si své znalosti okamžitě prohloubit studiem specializovaných prací. 
Absolvent si umí klást otázky ohledně fyzikální podstaty přírodních jevů – a to zejména jevů 
souvisejících s chováním tekutin a pevných látek v rámci klasické fyziky s aplikacemi v technice, 
lékařství, biologii, geofyzice a meteorologii. Pro takovéto přírodní jevy umí navrhnout či vybrat vhodný 
matematický model, provést jeho matematickou analýzu a následně za použití odpovídajících metod 
provést numerické simulace. Celý proces matematického modelování od tvorby modelu po numerické 
výpočty umí kriticky rozebrat, zhodnotit a sladit jednotlivé části tak, aby tvořily vzájemně vyvážený 
celek. V jednoduchých případech je schopen posoudit, nakolik je celý proces zatížen chybami (chyba 
modelu, numerická chyba) a nakolik se tedy výsledky numerických výpočtů budou blížit chování 
reálných fyzikálních systémů. Absolvent je připraven pracovat v mezioborových týmech a dokáže 
formulovat aplikačně zajímavé otázky ve formě přístupné rigoróznímu matematickému zkoumání a 
naopak, umí použít abstraktní matematické výsledky ke studiu praktických problémů. 

Charakteristika změny od předchozí akreditace 
Základní koncepce oboru zůstala nezměněna. Skladba předmětů je upravena tak, aby vhodně 
navazovala na bakalářský stupeň studia matematiky. U pokročilejších předmětů byl pozměněn sylabus 
tak, aby odpovídal vývoji daného vědního oboru. Z tohoto důvodu byly taktéž přidány některé nové 
předměty. Vybrané předměty budou vyučovány v angličtině. 

Adresa www stránky s dosud platnou verzí žádosti o akreditaci / kontaktní osoba 
http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/ok/m1b1.htm, JUDr. Dana Macharová, Dana.Macharova@mff.cuni.cz  

http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/ok/m1b1.htm�
mailto:Dana.Macharova@mff.cuni.cz�
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Informační a technické zabezpečení studijního programu 
Knihovny na MFF jsou celkem tři. Přístupnost studentům: Po–Čt 8.30–18.00, Pá 8,30–15.00. Nabízené 
servisní knihovnické služby: rozmnožovací zařízení, přístup na Internet, přístup ke všem hrazeným 
elektronickým časopisům a informačním databázím (ISI Web of Knowledge atd.) z počítačů na fakultě i 
přes vzdálený přístup Onelog pro zaměstnance i studenty. Více viz http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/. 
Součástí knihovny je studovna. Základní odborné zaměření knižního fondu: fyzika, matematika, 
informatika, učebnice (zejména pro povinné předměty), skripta, literatura na Internetu. Je realizován 
automatizovaný knihovnický systém. Je vybudováno ediční středisko MatfyzPress. Způsob vydávání 
vlastních učebních textů (pomůcek): v edičním středisku skripta, internet.  
 
Výpočetní technika: Počet PC dostupných studentům a napojených na Internet je cca 60, další jsou na 
jednotlivých katedrách. Studentům je pro náročné výpočty k dispozici výpočetní cluster Sněhurka. 

 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/�
http://cluster.karlin.mff.cuni.cz/mw/index.php/Cluster_Sněhurka�
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C –  Pravidla pro vytváření studijních plánů a státní závěrečná zkouška 
Vysoká škola Univerzita Karlova v Praze 
Součást vysoké školy Matematicko-fyzikální fakulta 
Název studijního programu Matematika N1101 
Název studijního oboru Matematické modelování ve fyzice a technice  1103T028 
č. Název předmětu roz-

sah 
způs.
zak. 

druh 
před. 

kr. vyučující dop. 
úsek 
st. 

 Předměty povinné       

MOD01 Funkcionální analýza 1 4/2  Z+Zk P 8 doc. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D.,  
doc.RNDr.Ondřej Kalenda, Ph.D.,DSc. 1 ZS 

MOD02 Mechanika kontinua 2/2  Z+Zk P 6 prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc., 
Mgr. Vít Průša, Ph.D. 1 ZS 

MOD03 Metoda konečných prvků 1 2/2  Z+Zk P 5 prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc., 
doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr. 1 ZS 

MOD04 Parciální diferenciální rovnice 1 3/1  Z+Zk P 6 prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc., 
doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. 1 ZS 

MOD05 Termodynamika a statistická fyzika 3/1  Z+Zk P 6 doc. RNDr. Roman Grill, CSc.,  
doc. Mgr. František Šanda, Ph.D. 1 ZS 

MOD06 Parciální diferenciální rovnice 2 3/1  Z+Zk P 6 prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc., 
doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. 1 LS 

MOD07 Počítačové řešení úloh fyziky 
kontinua 2/2  Z+Zk P 5 RNDr. Ing. Jaroslav Hron, Ph.D. 1 LS 

MOD08 Termodynamika a mechanika 
nenewtonovských tekutin 2/1  Z+Zk P 5 prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc., 

Mgr. Vít Průša, Ph.D. 1 LS 

MOD09 Termodynamika a mechanika pevných 
látek 2/1  Z+Zk P 5 doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., 

RNDr. Ondřej Souček, Ph.D. 1 LS 

MOD10 Maticové iterační metody 1 3/1  Z+Zk P 6 prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., 
RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. 2 ZS 

MOD11 Seminář k diplomové práci 1 0/4  Z P 6 Vedoucí DP 1 LS 
MOD12 Seminář k diplomové práci 2 0/6  Z P 9 Vedoucí DP 2 ZS 
MOD13 Seminář k diplomové práci 3 0/10  Z P 15 Vedoucí DP 2 LS 
Celkem kreditů za povinné předměty   88   
 
 Předměty povinně volitelné       

skupina 1 

MOD14 Obyčejné diferenciální rovnice 2 2/2  Z+Zk PV 5 doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D., 
RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. 1 ZS 

MOD15 Klasická elektrodynamika 2/2  Z+Zk PV 6 Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. 1 LS 

MOD16 Classical problems in continuum 
mechanics 2/1  Z+Zk PV 4 Mgr. Vít Průša, Ph.D. 1 LS 

MOD17 Biotermodynamika 2/2  Z+Zk PV 5 prof. Ing. František Maršík, DrSc. 2 ZS 

MOD18 Mathematical methods in mechanics 
of non-newtonian fluids 2/0  Zk PV 3 RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D., 

prof.RNDr.Josef Málek, CSc., DSc. 2 ZS 

MOD19 Mathematical methods in mechanics 
of solids 2/0  Zk PV 3 doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D. 2 ZS 

MOD20 Nonlinear differential equations and 
inequalities 1 3/1  Z+Zk PV 6 RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D. 2 ZS 

MOD21 Numerical methods in fluid mechanics 
1 2/0  Zk PV 3 prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., 

dr.h.c., doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. 2 ZS 

MOD22 Numerický software 1 2/2  Z+Zk PV 5 prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. 2 ZS 

MOD23 Řešení nelineárních algebraických 
rovnic 2/2  Z+Zk PV 5 doc. RNDr. Jan Zítko, CSc.,  

RNDr. Václav Kučera, Ph.D. 2 ZS 

MOD24 Sedlobodové úlohy a jejich řešení 2/2  Z+Zk PV 5 doc. Ing. Miroslav Rozložník, Dr. 2 ZS 
MOD25 Theory of mixtures 2/1  Z+Zk PV 4 prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc., 

RNDr. Ondřej Souček, Ph.D. 2 ZS 

MOD26 Elektromagnetické pole a speciální 
teorie relativity 2/1  Z+Zk PV 5 RNDr. Martin Žofka, Ph.D. 2 LS 

MOD27 Mathematical theory of Navier-Stokes 
equations 2/0  Zk PV 3 prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc., 

doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. 2 LS 

MOD28 Matematické metody v mechanice 
stlačitelných tekutin 2/0  Zk PV 3 prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc., 

doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. 2 LS 

MOD29 Nonlinear differential equations and 
inequalities 2 3/1  Z+Zk PV 6 RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D. 2 LS 
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MOD30 Numerical methods in fluid mechanics 
2 2/0  Zk PV 3 doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc., prof. 

RNDr.Miloslav Feistauer,DrSc., dr.h.c. 2 LS 

MOD31 Numerický software 2 2/2  Z+Zk PV 5 prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. 2 LS 
MOD32 Paralelní maticové výpočty 2/2  Z+Zk PV 5 prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc., 

RNDr. Ing. Jaroslav Hron, Ph.D. 2 LS 

MOD33 Parciální diferenciální rovnice 3 2/0  Zk PV 4 prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc., 
prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.  

minimální počet kreditů ze skupiny 1   16   
 
 Doporučené volitelné předměty        

MOD34 Kvalitativní vlastnosti řešení 
parciálních diferenciálních rovnic 2/0  Zk V 3 doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.,  

RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D. 2 ZS 

MOD35 Regularita Navierových-Stokesových 
rovnic 2/0  Zk V 3 prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc., 

doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. 2 ZS 

MOD36 Regularita slabých řešení parciálních 
diferenciálních rovnic 0/2  Z V 3 doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.,  

RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D. 2 LS 

MOD37 Seminář z mechaniky kontinua 0/2  Z V 3 

prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc., 
prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc., 
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., 
dr.h.c., 
prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. 

 

MOD38 Seminář z parciálních diferenciálních 
rovnic 0/2  Z V 3 RNDr. Šárka Nečasová, CSc.,  

doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.  

Pravidla pro vytváření studijních plánů na 
UK 

Studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je 
v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS) Povinně 
volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více 
skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného 
minimálního počtu kreditů v každé skupině. Počet kreditů za povinné spolu 
s minimálním počtem kreditů za povinně volitelné předměty nesmí činit více 
než 90% (95%) celkového počtu kreditů. Ostatní předměty vyučované na UK 
se pro daný studijní obor považují za předměty volitelné, jejichž výběr může 
být studentovi doporučen (doporučené volitelné předměty).  

Organizace studia – na fakultě  Úsekem studia je ročník.  
 

Státní závěrečná zkouška 

Část SZZ1  
Obhajoba diplomové práce 

Část SZZ2 

Ústní zkouška. Student dostane po jedné otázce z tematických okruhů 1 až 3. 
 
1. Termodynamika a mechanika kontinua 
Kinematika. Tensor napětí. Bilanční rovnice. Konstituční teorie. Modely pro 
pevné látky a tekutiny.  
2. Funkcionální analýza a parciální diferenciální rovnice 
Lineární operátory a funkcionály, kompaktní  operátory. Distribuce. Prostory 
funkcí. Slabá řešení lineárních eliptických, parabolických a hyperbolických 
úloh druhého řádu – základní existenční teorie a kvalitativní vlastnosti řešení.  
3. Numerické metody 
Numerické metody řešení diferenciálních rovnic. Metoda konečných prvků. 
Maticové iterační metody. 

Návrh témat prací / obhájené práce 
1. Stochastické modelování reakčně-difúzních procesů v biologii (Jana Lipková, obhájeno 2011) 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?doo=detail&did=90287 
2. Simulace proudění multiclonou pomocí Boltzmannovy kinetické rovnice (Vojtěch Molda, 

obhájeno 2011) 
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?doo=detail&did=80650 

3. Termální konvekce s volným povrchem v rotujícím ledovém měsíci (Miroslav Kuchta, obhájeno 
2011) 
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=&tid=&do=main&doo=detail&did=65797 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?doo=detail&did=90287�
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?doo=detail&did=80650�
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=&tid=&do=main&doo=detail&did=65797�
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4. Simulace proudění nenewtonovských tekutin pomocí lattice Boltzmannovy metody (Pavel 
Kuriščák, obhájeno 2011 
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=&tid=&do=main&doo=detail&did=84575 

5. Matematické modelování magnetosriktních látek (Lukáš Vermach, obhájeno 2011) 
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=&tid=&do=main&doo=detail&did=83887 

6. Relaxace v mechanice kontinua tuhé fáze (Gabriel Pathó, obhájeno 2010) 
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=&tid=&do=main&doo=detail&did=49878 

7. Modelování růstu kostní chrupavky na biodegrabilním scafoldu při mechanickém zatěžování 
(Jakub Kozák, obhájeno 2010) 
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=&tid=&do=main&doo=detail&did=64750 

8. Kvalitativní vlastnosti řešení rovnic popisujících časově proměnná proudění nestlačitelných 
chemicky reagujících tekutin (Karel Vácha, obhájeno 2010) 
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=&tid=&do=main&doo=detail&did=65569 

9. Existenční teorie pro velká data pro nestacionární proudění vazkopružných tekutin (Jan Pušman, 
obhájeno 2009) 
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=&tid=&do=main&doo=detail&did=49156 

10. Modelování nestlačitelných ionizovaných směsí (Jaroslav Havrda, obhájeno 2009) 
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=&tid=&do=main&doo=detail&did=49350 

Obsah přijímací zkoušky a další požadavky na přijetí 
 1. Znalost angličtiny na úrovni umožňující studium odborné literatury a sledování odborných přednášek v angličtině 
 2. Znalost následujících partií matematiky a fyziky: 

 a) Diferenciální počet jedné a několika reálných proměnných, integrální počet jedné reálné proměnné, křivkový a 
plošný integrál, objemový integrál. 

 b) Základy teorie míry, Lebesgueův integrál. 
 c) Základy lineární algebry (vektorové prostory, matice, determinanty, Jordanův kanonický tvar, ortogonalizace, 

vlastní čísla a vlastní vektory, základy multilineární algebry, kvadratické formy). 
 d) Numerické řešení soustav lineárních algebraických rovnic (Schurova věta, QR rozklad, LU rozklad, singulární 

rozklad, úlohy nejmenších čtverců, částečný problém vlastních čísel, metoda sdružených gradientů, GMRES, 
zpětná chyba, citlivost a numerická stabilita, QR algoritmus). 

 e) Základy komplexní analýzy (Cauchyova věta, reziduová věta, konformní zobrazení, Laplaceova transformace). 
 f) Základy funkcionální analýzy a teorie metrických prostorů (Banachovy a Hilbertovy prostory, operátory a 

funkcionály, Hanh-Banachova věta, duální prostory, omezené operátory, kompaktní operátory, základy teorie 
distribucí). 

 g) Základy teorie obyčejných diferenciálních rovnic (základní vlastnosti řešení a maximálních řešení, soustavy 
lineárních diferenciálních rovnic, stabilita). 

 h) Základy teorie parciálních diferenciálních rovnic (kvazilineární rovnice prvního řádu, Laplaceova rovnice a 
rovnice vedení tepla – fundamentální řešení a princip maxima, vlnová rovnice – fundamentální řešení, konečná 
rychlost šíření vlny). 

 i) Základy klasické mechaniky (Newtonovy pohybové zákony, Lagrangeovy rovnice, Hamiltonovy rovnice, 
variační formulace, mechanika tuhého tělesa, setrvačníky). 

Návaznost s dalšími stud. programy a obory 
Obor „Matematické modelování ve fyzice a technice“ navazuje na bakalářské obory poskytující důkladný 
matematický základ s dostatečnými znalostmi teorie diferenciálních rovnic, komplexní a funkcionální 
analýzy. Absolvent je připraven pokračovat v doktorském studiu. 
Kombinovaná forma studia 
Organizace výuky 
 

 

Seznam studijních opor 
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