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Vážení členové Jednoty českých matematiků a fyziků, 
vážení hosté, dámy a pánové,

mám tu čest Vás všechny přivítat na sjezdu JČMF, na kterém budeme hodnotit 
naši činnost za poslední čtyřleté období a následně v pátek 4. 7. 2014 schvalovat program 
naší činnosti na další čtyřleté období 2014 - 2018.

Činnost Jednoty v letech 2010 - 2014 plně navazovala na činnost předcházejících 
let. Mezi ty v podstatě neměnné činnosti patří aktivní život jednotlivých poboček Jednoty 
a  dvou  vědeckých  a dvou  pedagogických  sekcí.  Konference,  semináře,  přednášky pro 
učitele  všech  typů  škol  pozitivně  pomáhaly hlavně  pedagogům těchto škol. To bylo  a 
stále je úkolem hlavně FPS a SUMY. Jednota je už více než 60 let garantem matematické 
a fyzikální  olympiády a dalších soutěží  žáků  základních  a  středních  škol, řídí  velkou 
armádu učitelů matematiky a fyziky na  těchto  školách.  Oceňuji  práci  hlavních výborů 
MO a FO, které řídí Jaromír Šimša a Ivo Volf. Rád konstatuji,  že se pod vedením Jana 
Kříže zkvalitnila práce komise pro talenty. Uvědomme si, že tu mravenčí důležitou práci 
na školách  vykonávají učitelé matematiky  a fyziky, kteří  většinou nejsou členy  JČMF. 
Obě  vědecké  společnosti,  Česká matematická  společnost a  Česká  fyzikální  společnost 
v určitých  časových  periodách  pořádají  odborné  konference,  semináře  a  přednášky, 
velmi  často  s mezinárodní  účastí.  Členové  těchto  vědeckých  společností  se  aktivně 
účastní  konferencí  v  zahraničí,  mnozí  z  nich  jsou  představiteli  různých  významných 
mezinárodních společností a  komisí.  Činnost poboček,  sekcí a  komisí  Jednoty je  velmi 
podrobně  popsána  ve  sjezdovém  sborníku,  který  připravil  Jiří  Fiala,  patří  mu  velké 
poděkování.  Občas  slyšíme,  že Jednota je  málo  aktivní,  málo se  stará  o své  členy  ve 
smyslu,  že  jim předkládá neuspokojivý počet  akcí. S  tímto názorem nemohu souhlasit. 
V jednotlivých výročních zprávách se dočteme, že v období jednoho kalendářního roku 
Jednota pořádá 50-60 konferencí a seminářů a více než 100 přednášek. K tomu musíme 
znovu připomenout  časově  náročnou péči  v  olympiádách a dalších soutěžích pro žáky 
základních  a  středních  škol  a  pro  studenty  vysokých  škol.  Ano,  tak  jako  ve  většině 
společnostech  jsou  členové  velmi  aktivní  na  jedné  straně  a  pasivní  na  straně  druhé, 
nejinak tomu je i v naší Jednotě. Každý má vsak prostor a možnost zapojit se do života 
naší společnosti.

Na sjezdu  v  Lázních  Bohdaneč v roce 2010 jsme  si  stanovili určité  úkoly,  cíle. 
Osobně  jsem vystoupil  s jakýmsi desaterem.  Mezi  novými cíli  bylo  získávání  nových 
členů  a  já jsem předložil  návrh kolektivního  členství.  Tím,  že  jsme  jasně  stanovili  a 
sledovali  podmínky  členské  sounáležitosti  s Jednotou,  důsledně  vyžadovali  placení 
členských příspěvků, došlo ke snížení členů asi o 250. Získali jsme však mnoho nových 
členů  a více  než  100  kolektivních  členů  hlavně  na gymnáziích a některých  odborných 
školách a kolektivními členy se staly některé vysoké školy a vědecké instituce. Tajemník 
Jiří  Fiala  přišel  s návrhem  nabídnout  členství  úspěšným řešitelům olympiád  a  dalších 
soutěží  žákům středních  škol  a  studentům vysokých  škol.  Dnes  máme více  než  100 
mladých  členů.  V nastávajícím  období  však  musíme těmto členům  připravit  kvalitní 
nabídku zapojení do života Jednoty.

Velmi pozitivní bylo vytvoření webových stránek Jednoty, zavedení a zkvalitnění 
elektronické evidence členské základny. Je a byla to velká práce tajemníka Jiřího Fialy. 
Mimo jiné má i  velkou zásluhu na zlepšení pracovních podmínek sekretariátu  Jednoty 
v Žitné ulici v Praze.

Samostatnou kapitolou posledního  čtyřletého  období byly  veškeré úspěšné  akce 



v roce 2012, tedy v roce 150. výročí založení JČMF. Přestože jsme tyto úspěšné akce už 
nejednou hodnotili, stručně připomenu:

• důstojné slavnostní setkání 28. března 2012 v pražském Karolinu
• slavnostní setkání v jednotlivých pobočkách
• mediální zviditelnění činnosti Jednoty
• vydání poštovní známky a obálky (hlavní zásluhu má Štefan Zajac)
• úspěšná výstava z historie Jednoty (poděkování patří Janu Valentovi)
• 150. výročí založení Jednoty si na slavnostním setkání v Nitře připomenula JSMF 

(kladně bylo hodnoceno vstoupení Štefana Zajace)
• v roce 2013 si brněnská pobočka připomenula 100 let existence
• příprava  a  vydání  sjezdového  sborníku  (poděkování  patří  hlavně  Jiřímu 

Dolejšímu a Jiřímu Rákosníkovi)
• a  velké  poděkování patří  členům  předsednictva výboru  Jednoty  (hlavně  Jiřímu 

Fialoví),  členům pražské pobočky a dalším nejmenovaným kolegům za přípravu 
slavnostního setkání ke 150. výročí

• založení Jednoty a všech dalších akcí souvisejících s tímto výročím.
V  posledních  letech  se  naše  střední  školství  zabývalo  hlavně  problémem  a 

přípravou  nové  státní  maturitní  zkoušky.  Je  velmi  pozitivní,  že  Jednota  se  k  této 
problematice  vyjadřovala,  předkládala  připomínky,  stanoviska,  návrhy  MŠMT, 
poslancům,  senátorům,  CERMATu.  Jednota  mimo  jiné  iniciovala  úspěšné  „veřejné 
slyšení" v Senátu 11. června 2013. Byl jsem osobně nebo s kolegy na několika jednáních 
u náměstka ministra  Jindřicha Fryče  v Senátu u místopředsedkyně Aleny Gajdůškové a 
senátora  Marcela  Chládka.  S  kolegyní  Evou  Zelendovou  jsme  ve  skupině,  kterou 
ustanovil současný ministr školství  Marcel  Chládek. Úkolem je zkvalitnění nové státní 
maturity  a  na  pořadu  jednání  je  zařazení  matematiky  mezi  povinné  předměty  státní 
maturitní zkoušky na gymnáziích a některých odborných  školách. Touto problematikou 
se budeme zabývat  zítra. Osobně si velmi  cením přístupu ministra  Marcela  Chládka  a 
jeho  náměstka  Jindřicha  Fryče  a  stejně  tak  ředitele  CERMATu Jiřího  Ziky  k  řešení 
současných  a  nutno  zdůraznit  závažných  problémů  ve  školství.  Nemohu  ve  svém 
vystoupení opomenout, ale naopak velmi rád zdůrazňuji činnost Martina Černohorského, 
který pravidelně  v  Praze svolává účastníky Akademického fóra.  Úspěšnost  jednání  je 
podložena perfektní přípravou, výběrem témat a zajištěním předních odborníků z oblasti 
školství,vědy,  politiky.  Smekám  před  touto  náročnou  aktivní  'činností  Martina 
Černohorského. 

Vážené shromáždění, některé vytčené úkoly se nám podařilo splnit úplně, některé 
jen  částečně.  Velmi  si  cením  práce členů  Jednoty  v pobočkách a sekcích,  v komisích. 
Děkuji odstupujícím předsedům těchto složek za jejich dlouholetou práci. Děkuji všem, 
kteří  podporují  a  rozvíjejí  matematiku  a  fyziku  jako  vědu.  Upřímně  děkuji  členům 
výboru  Jednoty  a  členům  předsednictva  výboru  Jednoty  za  jejich  práci  v  minulém 
čtyřletém  období.  Je  mojí  milou  povinností  zvláště  poděkovat  dvěma  mým 
spolupracovníkům: hospodáři Jednoty Jaroslavu Dittrichovi a tajemníkovi Jednoty Jiřímu 
Fialovi. Věřím, že kolega Jaroslav Dittrich bude ochoten na  začátku  nového funkčního 
období pomoci novému hospodáři a stejně tak osobně předpokládám, že kolega Jiří Fiala 
bude opět zvolen tajemníkem Jednoty.

Vážené  shromáždění,  Jednota nežije jen z tradice,  Jednota  musí  žít současností. 
Jednota významně  přispívá ke  zkvalitnění  vzdělanosti a vědy v naší společnosti. Jsem 
přesvědčen, že činnost Jednoty v nastávajícím čtyřletém období bude aspoň tak úspěšná 
jak v období minulém. Všem, kteří  se  podílejí na činnosti  JČMF, ještě jednou upřímně 
děkuji.


