
Zápis ze 164. (6.) schůze výboru ČMS dne 16. dubna 2008

Přítomni: J. Fiala, P. Girg, D. Hlubinka, J. Kratochvíl, O. Krupková, B. Maslowski, E. Pelantová,
J. Rákosník

Omluveni: J. Bouchala, M. Čadek, J. Franců, M. Krbec, L. Pick, M. Tvrdý

Hosté: P. Hliněný, M. Pergel

Schůzi vedl předseda ČMS J. Kratochvíl podle programu:

1) Oprava zápisu
2) SVOČ
3) Kongres EMS
4) Členská základna
5) Různé

ad 1) Ve 3. odstavci 3. bodu zápisu ze 163. (5.) schůze výboru CMS dne 14. listopadu 2007 je mylně
uvedeno, že P. Exner se zúčastnil jednání s delegací EMS. Věta správně zní: „Za českou stranu se jednání
zúčastnili J. Nešetřil, J. Kratochvíl, J. Štěpán, Z. Strakoš, J. Fiala, A. Kotěšovcová a H. Polišenská.ÿ

ad 2) P. Hliněný informoval přítomné o přípravě závěrečné konference SVOČ.

Fakulta informatiky poskytne dvě velké a 10 malých poslucháren, vybavených dataprojektorem. K dis-
pozici budou i přenosné zpětné projektory. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v aule Právnické
fakulty MU. Ubytování soutěžících je rezervováno na kolejích Masarykovy univerzity, ubytování porotců
v hotelu Avanti. Pro středeční oběd a večeři je zamluven salonek menzy Právnické fakulty.

Vzhled webových stránek konference byl navržen grafickým ateliérem studentů FI MU. V témže studiu
budou navrženy i diplomy pro soutěžící. Peněžní ceny pro vítěze soutěže zajistí ČMS, věcné ceny obstarají
brněnští organizátoři formou sponzorských darů.

V této souvislosti J. Kratochvíl navrhl, aby ČMS, resp. Jednota, usilovala o uzavření trvalých smluv
o podpoře SVOČ s předními českými vysokými školami. U obdobné smlouvy s MFF UK, která byla
uzavřena v roce 2000, bude výbor usilovat o zvýšení podpory.

Porotci budou navrženi počátkem května podle počtu prací v jednotlivých sekcích.

ad 3) J. Kratochvíl podal aktuální informaci o kandidatuře ČMS na pořádání 6. Evropského mate-
matického kongresu v Praze. Výkonný výbor EMS zaslal kandidátským společnostem 28. ledna dopis
s připomínkami k jejich návrhům a vyzval je, aby do konce února podali doplněné návrhy.

J. Kratochvíl oslovil agenturu Czech-in, která připravila revidovanou nabídku. Mimo jiné se podařilo
získat příslib podpory pražského primátora P. Béma, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a privátních
subjektů.

Návrh ČMS na uspořádání kongresu přednese J. Kratochvíl 12. července na zasedání Rady EMS v Utrechtu.

ad 4) J. Fiala seznámil výbor s jediným žadatelem o členství ve společnosti.
7411 RNDr. David Stanovský, Ph.D. (MFF UK Praha)

Jmenovaný byl jednomyslně přijat. Společnost má tímto 425 členů.

ad 5)

• V mezidobí od poslední schůze bylo per rollam schváleno udělení tří pamětních oborových medailí a
to jmenovitě: prof. Borisi Mordukhovichovi z Wayne State University, za mimořádný přínos k apli-
kacím moderní variační anlýzy v rozličných oblastech české matematiky. Dále byla medaile udělena
prof. RNDr. Ivo Markovi, DrSc., za rozvoj vědecko-výzkumných výpočtů v Česku a RNDr. Dagu
Hrubému za dlouhodobou obětavou činnost pro českou matematiku.
Výbor odsouhlasil udělení medailí profesoru Rolfu Rannacherovi z univerzity v Heidelbergu za



přínos světové vědě a spolupráci mezi českými a německými matematiky a prof. Václavu Zizlerovi,
Ph.D., DrSc., za vynikající celoživotní dílo v oblasti matematické analýzy a obětavou práci pro
českou matematiku.

• J. Rákosník oznámil, že 11.–12. 6. 2008 se bude na MFF UK v Praze, Malostranské nám. 25,
konat mezinárodní workshop při příležitosti zpřístupnění pilotní části České digitální matematické
knihovny veřejnosti. V rámci workshopu se 11. 6. v 9:30 hod. uskuteční v budově AV ČR na Národní
3 tisková konference.

Zapsal: J. Fiala


