
Zápis ze 153. (7.) schůze výboru ČMS dne 3. září 2004

Přítomni: J. Bouchala, J. Fiala, J. Franců, P. Girg, D. Hlubinka, J. Kratochvíl, M. Krbec, B. Maslowski,
J. Rákosník

Omluveni: M. Čadek

Hosté: Z. Dostál, P. Drábek, P. Hájek, J. Kolář, M. Studený, J. Trlifaj, J. Vanžura

Program: 1) Společné zasedání s Českým komitétem pro matematiku
2) SVOČ
3) Zpráva o hospodaření
4) Členská základna
5) Různé

ad 1) Schůzi zahájil předseda sekce J. Kratochvíl, přivítal přítomné a hosty. Člen komitétu P. Drábek
poděkoval za pozvání a oznámil, že jej komitét zvolil za svého předsedu a J. Nešetřila za místopředsedu.
Upozornil na určité nejasnosti ve statutu komitétu a v jeho ustavení. Z toho důvodu považuje funkční
období komitétu pouze za přechodné do příštího sjezdu JČMF. Shrnul úkoly, které si pro toto období
komitét vytýčil: reprezentovat českou matematickou obec v IMU, prosazovat české reprezentanty mezi
přednášející na světový kongres matematiků 2006 a do mezinárodních komisí, sledovat a podporovat
možnosti získávání finanční podpory pro významné konference pořádané v ČR. Uvnitř ČR chce komitét
přispět k diskusi o nových pravidlech hodnocení vědecké činnosti, která se připravují na základě usnesení
vlády ze dne 23. 6. 2004 č. 644. Konečně se během svého dvouletého působení komitét pokusí realizovat
princip obměny komitétu při zachování zastoupení regionů i oborů, a navrhnout úpravu statutu, aby lépe
odpovídal faktickému i možnému působení a fungování komitétu.

J. Kratochvíl a J. Rákosník jménem výboru navržené aktivity komitétu uvítali. Uvedli, že komitét složený
z reprezentativních osobností by měl především přispívat k řešení úkolů na odborné úrovni. Výbor ČMS by
dále uvítal, kdyby se komitét angažoval i v aktivitách, ktere nejsou přímo spojeny s IMU a souvisí např. s
EMS (výběr kandidátů na ceny pro mladé matematiky udělované na evropských kongresech matematiků
apod.). Bylo dohodnuto, že se komitét s výborem ČMS budou vzájemně pravidelně informovat o své
činnosti.

ad 2) J. Kratochvíl informoval o přípravě příštího ročníku soutěže SVOČ. Závěrečné kolo SVOČ proběhne
na Západočeské univerzitě v Plzni, přípravu zajistí P. Drábek a S. Míka. Soutěž bude vyhlášena během
listopadu. Před vyhlášením by bylo vhodné svolat řídící výbor SVOČ a projednat úpravu propozic, neboť
se letos ukázalo, že některé silně obsazené sekce (např. Aplikovaná matematika) by mohly být rozděleny
na více menších. S. Míka byl kooptován do řídícího výboru SVOČ.

ad 3) D. Hlubinka shrnul, že letos už proběhly 2 konference (ROBUST a Zimní škola abstraktní analýzy),
obě s mírným ziskem pro sekci (dle dohodnutého 1 % z obratu). Taktéž je uzavřeno financování SVOČ, zde
se 20.000,- dotace ČMS použilo na ceny pro soutěžící. V tuto chvíli probíhá financování matematického
víkendu EMS.

Výbor sekce jednomyslně schválil příspěvek do výše 10.000,- na pokrytí části cestovních nákladů J. Slováka
při jeho cestě na Evropský matematický kongres, kde jednal jako zástupce sekce a JČMF na zasedání
výboru EMS.

ad 4) J. Fiala seznámil přítomné s pěti žadateli o členství v MVS:
7011 Prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc. (MFF UK v Praze)
7012 Ing. Ivana Linkeová, PhD. (FSv ČVUT v Praze)
4722 Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc. (FAV ZČU v Plzni)
6934 RNDr. Miroslav Lávička, PhD. (FAV ZČU v Plzni)
7019 Mgr. Robert Šámal (MFF UK v Praze, student)
7020 Doc. RNDr. Martin Loebl, CSc. (MFF UK v Praze)
7021 Prof. Mirka Miller (University of Ballarat, Austrálie)

Všichni žadatelé byli jednomyslně přijati za členy MVS, poslední tři formálně od data přijetí Jednotou.



Ukončení členství:
3390 RNDr. Jiří Binder, CSc. — pro neplacení příspěvků
1808 PhDr. Jana Müllerová, CSc. — pro neplacení příspěvků
1951 Prof. RNDr. František Nožička, Dr.h.c. — úmrtí

Členská základna sekce má tímto 377 členů.

ad 5) J. Rákosník slíbil, že další číslo Informací ČMS vyjde po matematickém víkendu. Navrhl oslovit
členskou základnu, zdali by byl zájem zasílat členský bulletin elektronicky. (zařídí J. Fiala). J. Fiala
navrhnul, že by bylo možné vystavit archiv Informací na stránkách sekce.

Zapsal: J. Fiala


