
Zápis ze 188. (8.) schůze výboru ČMS dne 22. února 2017

Přítomni: J. Bouchala, J. Fiala, J. Franců, P. Girg, D. Hlubinka, J. Kratochvíl, B. Maslowski, 
L. Pick, T. Vejchodský 

Omluveni: L. Dvořáková, M. Lávička, J. Rákosník 

Hosté: P. Exner, M. Rokyta, H. Turčinová, Z. Strakoš 
 

Program:
1. EU-MATHS-IN, ICIAM a ceny ICIAM
2. Komitét pro matematiku
3. European Young Researchers Award
4. Setkání s mladými členy JČMF
5. SVOČ 2017
6. Hospodaření
7. Soutěž pro mladé
8. Setkání předsedů matematických společností
9. Návrh na udělení medaile ČMS J. Brandtsovi  
10. Informace o činnosti EMS
11. Matematika a …
12. Členská základna 
13. Podpora ČMS pro matematické články v Pokrocích matematiky fyziky a astronomie
14. Různé

Ad 1. Z. Strakoš informoval o aktuálním vývoji v EU-MATHS-IN. M. Tůma se stal mezinárodním
reprezentantem  EU-MATHS-IN.cz  a  byl  zvolen  do  evropského  předsednictva  EU-MATHS-IN.
Cílem EU-MATHS-IN je zařadit matematiku mezi tzv. „key enabling technologies“, což by zajistilo
perspektivní  financování  matematických  disciplín.  Upozornil  na  článek  ve  věstníku  DIANOA
vydávaným ICIAM, kde je popsána aktuální situace. Aktuálním cílem  EU-MATHS-IN je vytvoření
výzkumného programu pro hlavní matematické směry v oboru své působnosti.
        Dále upozornil, že je současně reprezentantem ČR v ICIAM a redaktorem věstníku DIANOA,
což je střet zájmů, který je potřeba vyřešit. Výbor souhlasil s tím, že Z. Strakoš navrhne řešení. 

Poté informoval o problému s financováním pracovních cest českých reprezentantů těchto
institucí.  Také upozornil,  že  se  nemůže z  časových důvodů účastnit  jednání  výkonného výboru
ICIAM ve španělské Valencii, a žádá výbor o vytipování vhodného náhradníka. Nakonec požádal
členy výboru, aby mu navrhovali kandidáty na Collatzovu cenu. 
        K tomu B. Maslowski dodal, že za rok 2017 již byly zaplaceny členské příspěvky ČMS v
ICIAM ve výši 185 USD.

Ad 2. B.  Maslowski  uvedl,  že  by  výbor  uvítal  intenzivnější  komunikaci  s  Komitétem  pro
matematiku,  který  zastupuje  českou  matematickou  obec  v  Mezinárodní  matematické  unii
(International  Mathematical  Union).  Speciálně  by  byl  rád  informován  o  jeho  činnosti  a  o
navrhovaných kandidátech na ceny Mezinárodní matematické unie.

Ad  3. P.  Exner  informoval  o  ceně  European  Young  Researchers  Award,  která  je  každoročně
udělována   Ph.D.  studentům  a  postdokům  na  EuroScience  Open  Forum.  Doporučil  rozšířit
informaci o této ceně v České matematické obci.

Ad 4. B. Maslowski se vrátil k prosincovému setkání s mladými členy JČMF, kde většinu účastníků
tvořili fyzikové sdružení v rámci iniciativy Young Minds, která je zaštiťována Evropskou fyzikální



společností.  B. Maslowski vyslovil myšlenku, zda by se podobný spolek mohl zorganizovat i v
matematice. Základem takové skupiny by mohla být existující SIAM Chapter na MFF UK.

Dále upozornil na postřeh, že pouhé prezentování informací na Facebooku není dostačující
ani pro mladé. I oni by uvítali zřízení nástěnky ČMS. Výbor zváží její zřízení v budově MFF v
Karlíně.

 H. Turčínová oznámila, že s profilem ČMS na Facebooku ji začal pomáhat J. Zeman. Znovu
vyzvala členy výboru, ať jí dodávají podměty k umístění na Facebook.

Ad 5. L. Pick informoval o zdárném průběhu příprav příštího ročníku SVOČ na ZČU v Plzni v
termínu 21. až 23. května 2017 a o tom, že zůstane model se čtyřmi informatickými sekcemi.
Výbor podpořil návrh uzavřít novou smlouvu mezi ČMS a MFF UK o podpoře SVOČ a o navýšení
příspěvku MFF UK na 45 tis. Kč.

L.  Pick  připomněl,  že  další  ročníky  SVOČ  se  plánují  v  Košicích  (2018),  na  Fakultě
informatiky Masarykovy univerzity v Brně (2019),  na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské v
Praze (2020), na Slovensku (2021) a na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
(2022).

Ad 6. D. Hlubinka podal zprávu o hospodaření ČMS v roce 2016. Kvůli vysokým poplatkům u ČS
navrhuje založit nový účet u Fiobanky. Výbor tento návrh schválil. 

Ad 7. Výbor se usnesl, že vyhlásí nové kolo soutěže ČMS pro mladé za stejných podmínek jako v
minulém roce. Výzvu na webu ČMS zaktualizuje T. Vejchodský, průběh soutěže a její propagaci
(např. na Facebooku či v Informacích ČMS) zajistí D. Hlubinka, J. Fiala a L. Dvořáková.

Ad 8. Výbor souhlasil s proplacením cestovních nákladů B. Maslowskému do Lisabonu, kde bude
reprezentovat ČMS na setkání předsedů matematických společností.

Ad 9. B.  Maslowski  přednesl  návrh  M.  Křížka  na  udělení  medaile  ČMS J.  Brandtsovi.  Bylo
rozhodnuto,  že o tomto návrhu se bude hlasovat per rollam, aby se hlasování mohli  zúčastnit  i
nepřítomní členové výboru. 

Ad 10.  P. Exner informoval o aktuální  činnosti  EMS. Dále P.  Exner vyzval  členy výboru,  aby
hledali  vhodné  české  kandidáty,  kteří  by  byli  ochotní  pracovat  ve  funkcích  EMS.  Krátce  se
diskutovala modernizace činnosti komitétů pro matematické vzdělání při EMS. 

Ad 11. Bylo konstatováno, že plánovaná přednáška Martina Mareše v cyklu Matematika a … se v
nejbližší době pravděpodobně neuskuteční. Výbor bude hledat jiné vhodné řečníky.

Ad 12. Členská základna k 21. 2. 2017:

Nově přijatí:
8367    Ing. David Pánek, Ph.D. 1977  ZČU, Plzeň   
8361    Ing. Ondřej Vozár         1978  Český statistický úřad, Praha MO
8356    Bc. Jan Břížďala      1993  Gymnázium Třebíč, Jihlava 

Ukončení členství z důvodu úmrtí:
4565   Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc.  1956  Brno

Ad 13.  B. Maslowski inicioval diskusi o podpoře ČMS pro matematické články publikované v
Pokrocích matematiky, fyziky a astronomie. Širší podporu získal návrh, že by výbor ČMS mohl
aktivně vyhledávat a vyzývat vhodné autory. Pokud by výsledný článek byl přijat k publikaci, byl
by finančně podpořen z prostředků ČMS.



Ad 14. B. Maslowski tlumočil informace od J. Rákosníka o aktuálním obsahu připravovaného čísla 
Informací ČMS a o úmrtí RNDr. Bohuslava Balcara, DrSc.

J.  Kratochvíl  informoval  o  iniciativě  Mexické  matematické  společnosti  zorganizovat  společnou
česko-mexickou  konferenci  v  ČR.  Výbor  s  touto  iniciativou  souhlasí,  ale  bylo  upozorněno  na
možný problém s termínem kvůli souběhu několika akcí v roce 2018. 

J. Bouchala připomněl, že sjezd JČMF v Ostravě je plánován na 4.-6. června 2018.

J. Fiala podal informace o ohlasech na tříkrálovou konferenci, která proběhla začátkem ledna 2017 
na FJFI ČVUT v Praze. 

Dále oznámil, že se na něj obrátil Martin Víta z portálu researchjobs.cz, zda by ČMS měla zájem o
data o volných matematických pozicích v ČR, která portál reserchjobs.cz shromažďuje. ČMS by
díky tomu mohla například vystavovat inzeráty o volných místech na svých webových stránkách.
Výbor se shodl na tom, že udržovat databázi volných pozic na webu ČMS by bylo příliš náročné.
Nicméně, výbor iniciativu M. Víty vítá a na vhodné místo na www stránkách ČMS bude umístěn
odkaz na tento portál.

Zapsal T. Vejchodský, ověřil B. Maslowski


