Zápis ze 192. (2.) schůze výboru ČMS dne 19. dubna 2018
Přítomni: J. Bouchala, J. Fiala, J. Franců, K. Helisová, D. Hlubinka, B. Maslowski, L. Pick,
M. Plešinger, J. Rákosník, P. Stehlík, T. Vejchodský
Omluveni: Z. Pospíšil
Hosté: M. Rokyta, H. Turčinová
Program:
1. Členská základna
2. Zpráva hospodáře
3. SVOČ
4. Sjezd JČMF
5. Aktualizace údajů zapsaných na rejstříkovém soudě
6. Soutěž na podporu akcí pro studenty a mladé kolegy
7. EMS
8. Přednášky v sérii Matematika a …
9. Udělování medailí ČMS
10. Finanční podpora článků v časopise Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
11. Valné shromáždění mezinárodní matematické unie (IMU)
Ad 1.
Členská základna k 19. 4. 2018:
Nově přijatí:
8483 RNDr. Martin
Branda, Ph.D.
8247 Bc.
Ondřej
Bouchala

1982 Praha MO
1993 Ostrava

Ad 2. D. Hlubinka informoval, že účet ČMS u České spořitelny byl zrušen.
Ad 3. L. Pick informoval o přípravách SVOČ v Košicích. Upozornil, že z prostředků ČMS bude
možná nutné zaplatit cesty některých českých porotců do Košic. D. Hlubinka jednal s Českou
společností aktuárů, která je ochotná od příštího roku sponzorovat ceny v některé z kategorií SVOČ
částkou 10 tisíc Kč. Následně byly vytipovány firmy Tieto (J. Bouchala), Unicorn a Abra (J. Fiala),
které by bylo také vhodné oslovit ohledně případného sponzoringu soutěže. L. Pick poté upozornil,
že do cca 15. května bude potřeba za českou stranu vybrat ideálně dva členy do každé poroty.
Ad 4. Výbor projednal návrhy na čestná uznání, zasloužilá členství a čestná členství v JČMF, která
se budou udělovat na nadcházejícím sjezdu JČMF a jednomyslně je schválil.
Ad 5. Jména nových funkcionářů ČMS bude na rejstříkovém soudě aktualizovat sekretariát JČMF,
jakmile shromáždí potřebné dokumenty i od ostatních sekcí a poboček JČMF. Tento bod má na
starosti J. Fiala.
Ad 6. Výbor jednomyslně schválil vyhlášení soutěže na podporu akcí pro studenty a mladé kolegy v
roce 2018 a částku 40 000 Kč, která bude v rámci této soutěže rozdělena. Uzávěrka přijímání
návrhů na podporu byla stanovena na 31. 5. 2018. D. Hlubinka připraví text vyhlášení soutěže.
Soutěž se bude propagovat na www stánkách ČMS, emailovým oběžníkem (T. Vejchodský), na
Facebookovém profilu a na nástěnce ČMS v Karlíně (H. Turčinová). B. Maslowski připraví pro
Informace ČMS článek o této soutěži i o ostatních oceněních, která ČMS uděluje.
Ad 7. L. Pick přednesl několik informací ze sjezdu prezidentů národních matematických

společností sdružených v EMS, který proběhl 14.-15. dubna 2018 na universitě v Maynoothu v
Irsku. Předsednictvo EMS by uvítalo nové institucionální členy EMS (zatím jediným
institucionálním členem EMS v ČR je Matematický ústav AV ČR). Předsednictvo EMS vyzývá k
podávání žádostí o finanční podporu konferencí a podobných akcí. Evropský matematický kongres
se bude konat v roce 2020 v Portoroži ve Slovinsku. V této souvislosti L. Pick apeloval na členy
výboru ČMS, aby navrhovali vhodné kandidáty na ceny udělované EMS. Dále informoval o
asociaci EWM (European Women in Mathematics) a diskutovalo se, zda by pobočka této asociace
mohla vzniknout i v ČR. Také referoval o přednášce zástupkyně Turecké matematické společnosti,
která v ní vylíčila současnou dramatickou situaci tureckých matematiků.
Poté seznámil členy výboru s návrhem Mezinárodní matematické unie (IMU), aby byl
14. březen vyhlášen mezinárodním dnem matematiky. Výbor tento návrh jednomyslně podpořil.
L. Pick připraví dopis pro Českou komisi pro UNESCO s žádostí o podporu tohoto návrhu.
J. Rákosník informoval výbor o tom, že se Etická komise EMS zabývá podnětem kvůli
korespondenci z Číny, která otevřeně navrhuje obchodování s citacemi vědeckých prací s cílem
zvyšovat impaktní faktory.
Ad 8. L. Pick sdělil, že s přednesením další přednášky v sérii Matematika a … předběžně souhlasil
J. Vodňanský. Pravděpodobný termín jeho přednášky je říjen 2018. Druhý návrh L. Picka na
vhodného řečníka je V. Švejdar. V této souvislosti J. Franců upozornil na M. Druckmüllera.
Z
archivních a propagačních důvodů je potřeba vytvořit seznam přednášek z tohoto cyklu, zveřejnit
jej na www stránkách ČMS a průběžně jej aktualizovat (T. Vejchodský).
Ad 9. L. Pick přednesl výboru svoji kritiku způsobu, jakým se v poslední době udělují medaile
ČMS. V následné diskusi došel výbor k závěru, že návrhy se budou podávat každý rok ke 30. 9.
Odpovídající změnu statutu připraví P. Stehlík.
Ad 10. Bylo konstatováno, že finanční podpora pro autory vyzvané ČMS je vhodným nástrojem pro
zvýšení kvality článků publikovaných v časopise Pokroky matematiky, fyziky a astronomie.
Nicméně, zatím se nedaří získávat dostatečný počet článků. Proto je nutné intenzivněji vyhledávat
vhodné autory. P. Stehlík spolu s šéfredaktorem A. Slavíkem bude tuto činnost koordinovat a
členové výboru poskytnou maximální součinnost. Vytipovaní autoři budou oslovováni oficiálním
dopisem podepsaným předsedou ČMS.
V čísle 1/2018 tohoto časopisu vyšel první článek iniciovaný ČMS. Jeho autorem je
Z. Dostál. L. Pick a D. Hlubinka dohodnou optimální způsob účtování vyplácených odměn a zajistí
vyplacení odměny Z. Dostálovi.
Ad 11. Valné shromáždění mezinárodní matematické unie proběhne v brazilském Sao Paulu v
termínu 29.–30. července 2018. Jako vhodní kandidáti za Českou republiku byli komitétem pro
matematiku navrženi: prof. J. Nešetřil (MFF UK), doc. H. Nešetřilová (ČZU Praha) a prof.
Z. Ryjáček (ZČU Plzeň). Výbor tyto kandidáty bere na vědomí.
Zapsal T. Vejchodský, ověřil L. Pick

