
Zpráva o činnosti České matematické společnosti,
sekce Jednoty českých matematiků a fyziků v roce 2006

ČMS zorganizovala X. konferenci českých matematiků, která proběhla v Jevíčku ve
dnech 7.-9. června. Zvané přednášky přednesli: doc. M. Klazar (MFF UK), Dr. J. Rákosník
(AV ČR), prof. M. Druckmüller (FSI VUT), prof. D. Preiss (London), prof. P. Exner (AV
ČR), doc. R. Nedela (SAV), doc. J. Bečvář (MFF UK) a Dr. M. Markl (AV ČR).
Spolu s konferencí bylo svoláno i 12. valné shromáždění ČMS, na kterém byl zvolen

nový výbor a revizní komise společnosti. Na shromáždění byli vyhlášeni vítězové tradiční
soutěže o cenu ČMS pro mladé matematiky. Porota ve složení J. Kurzweil, A. Pultr
a J. Malý doporučila k ocenění čtyři ze sedmi přihlášených prací. Cenu převzali doc.
O. Kalenda a Dr. J. Spurný (oba MFF UK - společná práce), Dr. D. Kráľ (MFF UK),
Dr. M. Kunc (MU) a Mgr. M. Ondreját (AV ČR). Své práce představili přednáškami
v poslední den konference. Další podrobnosti na http://cms.jcmf.cz/jevicko/

I v roce 2006 se ČMS podílela na organizaci soutěže SVOČ. Závěrečná konference
sedmého ročníku Soutěže vyskokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v mate-
matice proběhla 23.-25. května na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity
Komenského v Bratislavě. Soutěž uspořádala Slovenská matematická společnost JSMF ve
spolupráci s ČMS. Do letošního ročníku soutěže SVOČ byly přihlášeny 64 soutěžní práce,
tedy opět více než v předchozím ročníku. Soutěž proběhla v sedmi sekcích. Podrobnosti
včetně výsledků lze nalézt na http://www.fmph.uniba.sk/mffuk/studium/svoc/

Katalánská matematická společnost spolu s ČMS uspořádala ve dnech 21.–23. září
v Barceloně druhou Česko-katalánskou matematickou konferenci. Konference měla
společné plenární přednášky a dále 6 paralelních sekcí v oborech: výpočetní statistika a
analýza dat, diskrétní matematika a informatika, logika, matematická analýza, matema-
tická fyzika, teorie modulů a okruhů.
První den konference byl věnován studentům. Za českou stranu představili své práce

vítězové letošní SVOČ a za katalánskou stranu laureáti ceny Évariste Galoi o nejlepší
diplomovou práci z matematiky. Podrobnosti o konferenci na http://www.catalan-czech-
meeting.org/

V roce 2006 se ČMS dále podílela na uspořádání dalších odborných akcí:

• 34. zimní škola abstraktní analýzy

• ROBUST 2006

ČMS se i nadále účastnila činnosti v rámci Evropské matematické společnosti a
zprostředkovala individuální členství zájemcům ze svých řad. Česká redakční skupina se
podílela na přípravě databáze a referativního časopisu Zentralblatt MATH. Pokračoval
projekt „DML-CZ: Česká digitální matematická knihovnaÿ, pro digitalizaci odborných
matematických publikací a periodik vydaných v České republice a okolních zemích.
Zástupci ČMS se podíleli na přípravě EMS Newsleteru; L. Pick jako český národní

dopisovatel a I. Netuka s V. Součkem jako redaktoři recenzní rubriky Recent books. Jejich
činnost s přispěním řady dobrovolných recenzentů přináší knihovně MFF UK v Praze
nezanedbatelné množství odborných knih.



Z pověření předsednictva JČMF výbor ČMS projednal a navrhl složení Národního
komitétu pro matematiku na další období a v tomto složení byl také komitét jmenován. Na
jeho ustavující schůzi byl předsedou zvolen prof. J. Nešetřil (MFF UK) a místopředsedou
Dr. B. Maslowski (AV ČR).

Byla vydána čísla 62 a 63 členského bulletinu Informace ČMS.

ČMS ke své činnosti v roce 2006 využila dotaci ze státního rozpočtu ve výši 40.000 Kč,
udělenou Akademií věd ČR prostřednictvím Rady vědeckých společností.


