
 

 

 

 

 

 

 

 

MFF UK FotoFest 2013  

bude mít sex-appeal! 

 

(tisková zpráva) 
 

 

Praha, 26. 4. 2013 – Festival fotografií MFF UK FotoFest od 24. dubna přijímá bez omezení 

lokality, věku a nadšení soutěžní fotografie s tematikou z oblasti matematiky, fyziky, 

informatiky a počítačové grafiky.  

 

FotoFest oslovuje nejen žáky a studenty ZŠ a SŠ, ale své soutěžící hledá také mezi fakultní veřejností 

s přesahem k amatérským a profesionálním tvůrcům bez omezení věku.  

 

Soutěžní snímky můžete zasílat do 4. října 2013. Festivalová soutěž probíhá v několika kategoriích: 

1) Vzdělání a technologická invence se vyplácí aneb aplikovaná matematika, fyzika a 

informatika, 

2) Rozšířené smysly a obraz přírodních jevů aneb matematika, fyzika a informatika 

neovlivněná člověkem, 

3) Fantazii se meze nekladou aneb zvláštní a speciální techniky a postupy, 

4) Za vším jsou lidé aneb dokument a reportáž. 

 

Uměleckou a odbornou hodnotu snímků posoudí porota, ve které se scházejí významné osobnosti české 

fotografie. Hlavním porotcem je prof. Miroslav Vojtěchovský, laureát ceny Osobnost české fotografie za 

dlouhodobý přínos fotografii. Prof. Vojtěchovský působil jako pedagog FAMU, později na American University 

ve Washingtonu a nyní vyučuje fotografii na několika školách v ČR.  

 

Dalším porotcem je fotograf a cestovatel Pavel Brunclík, který ve svých fotografiích zachycuje tajemství 

exotických zemí a vyslovuje se k intimní kráse žen. Poklady mezi historickými snímky naopak vyhledává 

Pavel Scheufler. Od roku 1990 přednáší historii fotografie na katedře fotografie FAMU a sám pořádal téměř 

50 výstav. Lásku k fotografování však nechovají jen profesionálové a stejně to cítí další členka poroty, 

herečka Ljuba Krbová, která na fotografiích zachycuje především to, co její oči vidí na dovolených a 

různých putováních. 

 



Festival vyvrcholí vyhlášením vítězů na Dni otevřených dveří MFF UK ve čtvrtek 28. 11. 2013 v 

Národním domě (Kulturní dům železničářů) na pražských Vinohradech a v budově MFF UK na 

Malostranském náměstí 25 v Praze.  

 

Během slavnostního dne se uskuteční přednáška prof. Vojtěchovského na téma Rozdíl mezi fotografií a 

fotkou. Na další návštěvníky bude čekat workshop, který povede známý cestovatel Dan Přibáň. Jeho 

jméno je spojeno s expedicemi Trabantem napříč Afrikou, Trabantem napříč Jižní Amerikou a dalšími 

projekty. Uvidíme, čím přijede na FotoFest 2013. 

 

Mediálními partnery FotoFestu jsou časopisy ABC, 100 + 1 ZZ a Československý časopis pro fyziku. 

Internetovým mediálním partnerem se stal technický server domény iDnes.cz Technet.cz. 

 

Neváhejte a začněte fotografovat. FotoFest vás třeba hned navnadí zbrusu novou videoznělkou. Sledujte 

stránku fotofest.mff.cuni.cz a poznáte, že fotografie z matematiky, fyziky a informatiky jsou sexy! 

 

Více na:                 

 

http://fotofest.mff.cuni.cz 

 

 

Kontakt: 

 

RNDr. Martin Vlach, PhD., proděkan pro PRopagaci a předseda organizačního výboru MFF UK FotoFestu 

tel.: +420 221 911 659 

martin.vlach@mff.cuni.cz 

 

Luboš Veverka, vedoucí Oddělení mediální komunikace 

tel.: +420 221 911 660 

lubos.veverka@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, 
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 Grenoblu, umožňuje experimentovat na Terstském synchrotronu, má významný podíl 
v CERNu, je mentorem prestižního Google Summer of Code, významná je podpora talentovaných studentů v 

oblasti aplikované matematiky ve spolupráci s RSJ, jednou z největších firem na světových finančních trzích. 
Novinkou je chystané zahájení paralelní výuky bakalářského programu Informatika v anglickém jazyce. 

Buďte v té nejlepší společnosti! 

http://fotofest.mff.cuni.cz/
mailto:martin.vlach@mff.cuni.cz
mailto:lubos.veverka@mff.cuni.cz


Univerzita Karlova 

 

Univerzita Karlova byla založena 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. 
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