
Kritéria pro udělování sjezdových vyznamenání

1. Čestný člen JČMF

Je volen sjezdem JČMF na základě čl. 21 (f) stanov JČMF (2002) podle těchto kritérií:

a) vynikající domácí nebo zahraniční vědecký, odborný nebo pedagogický pracovník  neregistrovaný v JČMF - za 

mimořádné zásluhy o rozvoj matematiky, fyziky nebo vyučování těmto oborům,

b) zasloužilý člen JČMF:

� věk nad 50 let,

� soustavná nejméně 20-letá úspěšná vědecká práce nebo pedagogická a didaktická činnost v matematice nebo 

fyzice,

� aktivní alespoň 20-letá činnost v JČMF s mimořádnými zásluhami o její rozvoj.

2. Zasloužilý člen JČMF

Je čestný titul udělovaný sjezdem JČMF na základě čl. 21(f) Stanov JČMF podle těchto kritérií:

� člen JČMF nejméně 20 let, vyznamenaný již čestným uznáním sjezdu JČMF nebo vyznamenáním JČMF za 

pedagogickou činnost,

� soustavná  nejméně  15-letá  činnost  v  pobočkách,  sekcích  a  komisích  JČMF  nebo  v organizování 

matematických nebo fyzikálních olympiád a dalších soutěží pořádaných JČMF.

Titul zasloužilý člen JČMF lze udělit jen jednou.

3. Čestné uznání JČMF

Uděluje sjezd JČMF na základě čl. 21(f) stanov JČMF podle některého z následujících kritérií:

� činnost v pobočce, sekci, komisi JČMF nebo při organizování soutěží pořádaných JČMF v období alespoň 5 

let,

� významný podíl na rozvoji matematické a fyzikální literatury nebo propagace a popularizace matematiky a 

fyziky.

Čestné uznání JČMF lze udělit i vícekrát za významné úspěchy v činnosti v období mezi sjezdy JČMF. 

4. Vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost

Uděluje sjezd JČMF na základě čl. 21(f) stanov JČMF podle některého z následujících kritérií:

� zásadní  příspěvek k rozvoji  výuky matematiky a  fyziky na kterémkoli  stupni  škol  (nová koncepce výuky, 

prokázaná  dlouholetá  úspěšná  pedagogická  činnost,  systematická  práce  na  učebnicích,  dlouholetá  úspěšná 

činnost ve výzkumných pedagogických ústavech), 

� dlouholetá činnost při organizování soutěží v matematice nebo fyzice.

Vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost lze udělit i vícekrát za nové výsledky od udělení posledního vyznamenání 

a to nezávisle na ostatních sjezdových vyznamenáních.

Sjezdová vyznamenání členům JČMF lze udělit:

� jen v posloupnosti: čestné uznání / vyznamenání za pedagogickou činnost - zasloužilý člen - čestný člen,

� témuž členu nejdříve po uplynutí dvou sjezdových období od sjezdu, na němž byl vyznamenán,

� vyznamenání za pedagogickou činnost příp.  současně  s dalším sjezdovým vyznamenáním a i v případě,  že 

žádné sjezdové vyznamenání mu ještě nebylo uděleno.

V odůvodněných případech je možno předložit návrh na vyznamenání s výjimkou ze zavedených kritérií.


