
Zápis ze 184. (4.) schůze výboru ČMS dne 7. května 2015

Přítomni: L. Dvořáková, D. Hlubinka, P. Girg, B. Maslowski, J. Kratochvíl, M. Lávička, L. Pick, 
J. Rákosník, T. Vejchodský 

Omluveni: J. Bouchala, J. Fiala, J. Franců

Hosté: P. Čoupek, M. Kozák, H. Turčinová, J. Kruis

Program:
1. Setkání s mladými členy JČMF
2. EU-MATH-IN.CZ
3. Výsledky soutěže o podporu pro studenty a mladé kolegy
4. SVOČ
5. Návrh na udělení oborové matematické medaile JČMF M. Prágerovi a E. Vitáskovi
6. Členská základna
7. Matematika a …
8. Různé

Ad 1. B. Maslowski referoval o setkání s mladými členy JČMF, které se konalo v pátek 24. dubna
2015. Závěrečná diskuse na tomto setkání otevřela otázku komunikace a zviditelnění JČMF a ČMS
prostřednictvím  internetu.  Z  toho  důvodu  byli  pozváni  na  schůzi  P.  Čoupek,  M.  Kozák,  a
H. Turčinová,  kteří  představili  své  názory  o  možnostech  využití  Facebooku  ke  zviditelnění  a
propagaci ČMS a jejích aktivit především mezi VŠ a SŠ studenty. Z diskuse vyplynulo, že kromě
informací o různých akcích ČMS by stránka na Facebooku měla mít i další zajímavý obsah, který
by přilákal pozornost cílové skupiny. Na závěr diskuse byli P. Čoupek, M. Kozák, a H. Turčinová
požádáni, aby stránku ČMS  založili a starali se o její po obsah. Oslovení souhlasili. Náměty na
vhodné informace pro facebookovou stránku ČMS připraví členové výboru. Kontaktní osobou pro
facebookovou stránku ČMS bude P. Čoupek (coupek@karlin.mff.cuni.cz).
 
Ve 14:30 se ke schůzi připojil J. Kruis.

Ve 14:50 opustili schůzi P. Čoupek, M. Kozák, a H. Turčinová.

Ad  2. J.  Kruis  referoval  o  činnosti  odborné  skupiny  ČMS  pro  aplikovanou  a  průmyslovou
matematiku  EU-MATH-IN.CZ.  Diskutovala  se  příprava  na  případnou  účast  na  setkání  ICT
(Innovate,  Connect,  Transform) 2015, které se bude konat  v Lisabonu 20.-22.  října 2015. Dále
proběhla diskuse o otázce, jak zařídit členství v EU-MATH-IN.CZ i pro členy odborných skupin z
jiných oborů,  jako např.  z České společnosti  pro mechaniku. Z diskuse vyplynulo,  že formální
členství není nutné, protože EU-MATH-IN.CZ může mít řadu neformálních členů (podporovatelů).
Nicméně ČMS je otevřená skupina a uvítá každého seriozního podporovatele EU-MATH-IN.CZ
jako svého člena. Dále bylo dohodnuto, že o struktuře a budoucí formě EU-MATH-IN.CZ je nutné
ještě diskutovat a nalézt optimální řešení. 
Na závěr tohoto bodu J. Rákosník informoval o jednáních, které probíhají na evropské úrovni o
zapojení matematiky do programu Horizon 2020 a také o možných účastnících setkání ICT 2015.

V 15:10 se ke schůzi připojil J. Kratochvíl.

Ad 3. D.  Hlubinka  informoval  o  soutěži  o  odporu pro studenty  a  mladé  kolegy.  Celkem bylo
podáno 16 žádostí, ze kterých pracovní skupina ve složení J. Fiala, D. Hlubinka a L. Dvořáková,
vybrala 8 akcí a navrhla je podpořit částkou v celkové výši 40 000 Kč. Konkrétně jde o projekty:
Tábor TCM 7500 Kč,  Maso 5000 Kč, Náboj junior 5000 Kč, Komár 4500 Kč, MKS 4000 Kč,



M&M 4000 Kč, Náboj 5000 Kč a iKS 5000 Kč. Proběhlo hlasování a s tímto návrhem souhlasili
všichni přítomní členové. O výsledcích soutěže bude všechny účastníky informovat B. Maslowski
ve spolupráci s D. Hlubinkou. V následné diskusi projevil J. Rákosník názor, že úspěšní žadatelé by
měli být požádání, aby v rámci své akce vhodnou formou propagovali ČMS. Například by mohli
umožnit  účast  zástupce  ČMS,  který  by  tam  ČMS  prezentoval.  Dále  by  bylo  vhodné  požádat
uchazeče o podporu, aby zvážili své členství v ČMS. Členové výboru se s těmito názory ztotožnili.

Dále J. Rákosník navrhl, aby se ČMS stala členem International Council for Industrial and Applied 
Mathematics (ICIAM) a uhradila roční příspěvek pro tento rok,  který činí 175 USD. Všichni 
členové výboru s návrhem souhlasili.

Ad 4. L. Pick informoval o počtech prací přihlášených do jednotlivých sekcí SVOČ a o návrzích
porotců od J. Franců a L. Dvořákové. Během krátké diskuse byla navržena jména vhodných porotců
do neobsazených sekcí. Tyto kandidáty osloví L. Pick, L. Dvořáková a B. Maslowski. 

V 16:10 schůzi opustila L. Dvořáková.

Ad 5. Návrh na udělení oborové matematické medaile JČMF pro M. Prágera a E. Vitáska podal
K. Segeth  a  členové  výboru  s  ním  byli  seznámeni  prostřednictvím  emailu.  Výbor  tento  návrh
prodiskutoval a proběhlo hlasování o tom, zda udělit M. Prágerovi  oborovou matematickou medaili
JČMF za jeho zásluhy o rozvoj a propagaci výpočtové matematiky u nás. Z 8 přítomných členů
výboru hlasovalo 6 pro, 1 proti a 1 se zdržel hlasování. V následném hlasování o udělení oborové
matematické  medaile  JČMF  za  zásluhy  o  rozvoj  a  propagaci  výpočtové  matematiky  u  nás
E. Vitáskovi hlasovalo z 8 přítomných členů výboru 6 pro, 1 proti a 1 se zdržel. Oba návrhy tedy
byly přijaty.

Ad 6. Výbor schválil následující nové členy ČMS:

8076    Jan     Zeman   Praha MO
8077    Pavel   Řehák   Brno
8084    Lev     Klebanov Praha MO
8094    Petr    Knobloch Praha MO
8096    Radek   Kolman Praha MO

Marek Lampart Ostrava  

V 16:45 schůzi opustil T. Vejchodský.

Ad 7. Další z přednášek v cyklu "Matematika a..." proběhne v pondělí 8. června 2015 v 16.00 v
refektáři MFF UK. Přednášet bude doc. Kolman z FF UK na téma "Matematika a filosofie". Nutno
zajistit propagaci.

Ad 8. B. Maslowski upozornil na nutnost zkompletovat příspěvky pro další číslo Informací ČMS,
informoval  o  výsledcích  zasedání  předsedů národních  společností  sdružených  v  EMS,  které  se
konalo v březnu v Innsbrucku a upozornil na možnost navrhnout do konce října 2015 vhodného
kandidáta na Cenu EMS. 

Zapsal T. Vejchodský a B. Maslowski


